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1 
คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.  255๗ 
 

ทานประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสิชล 
 

  บัดนีถึ้งเวลาที่คณะผูบริหารเทศบาลตําบลสิชล  จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลสิชลอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้  คณะผูบริหารเทศบาลตําบลสิชล 
จึงขอแถลงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย 
การดําเนินการ  ในปงบประมาณ  พ.ศ.  255๗  ดังตอไปนี้ 
 

1.  สถานะการคลัง 
1.1  งบประมาณรายจายทั่วไป 
 ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2556  ณ  วันท่ี  31  กรกฎาคม  พ.ศ.  2556  เทศบาลตําบลสิชล  มีสถานะ
การเงิน  ดังนี้ 
 1.1.1  เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น  45,753,๕79.๔9  บาท 
 1.1.2  เงินสะสม  19,197,200.62  บาท 
 1.1.3  เงินทุนสํารองเงินสะสม  1๒,๓๗๘,๙๔๑.๔๕  บาท 
 1.1.4  รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย   
จํานวน  -  โครงการ  รวม  -  บาท 
 1.1.5  รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  จํานวน  -  โครงการ  รวม  -  บาท 
 1.1.6  เงินกูคงคาง  ...-...  บาท 
 
2.  การบริหารงบประมาณ  ในปงบประมาณ  2556 
(1)  รายรับจริงท้ังสิ้น  ๔3,435,411.82  บาท  ประกอบดวย 

หมวดภาษีอากร               ๒,326,484.69  บาท 
หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต    535,027.๙5  บาท 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน       457,๗71.50  บาท 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย          -     บาท 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด         57,140.00  บาท 
หมวดรายไดจากทุน                 -     บาท 
หมวดภาษีจัดสรร            ๒๑,035,381.44  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป            19,023,606.24  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 



2 
(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  7,049,200.๐0  บาท 
(3)  รายจายจริง  จํานวน  2๕,761,029.26  บาท  ประกอบดวย 

งบกลาง                    1,017,024.00  บาท 
งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  และคาจางชั่วคราว)   12,204,935.43  บาท 
งบการดําเนินการ  (หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ  และหมวดคาสาธารณูปโภค)  

 7,538,909.๔3  บาท 
งบลงทุน  (หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง)         211,960.40  บาท 
งบรายจายอ่ืน  (หมวดรายจายอ่ืน)                               -  บาท 
งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)        4,728,200.00  บาท 

(๔)  รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน  5,843,600.00  บาท 
(๕)  มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี  จํานวน  2,1๙1,๙97.51  บาท 



2.1  รายรับ

รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป  255๕ ป  255๖ ป  255๗

รายไดจัดเก็บ

         หมวดภาษีอากร 2,252,449.63 2,192,000.00 2,163,000.00

         หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต 767,573.90 938,000.00 669,000.00

         หมวดรายไดจากทรัพยสิน 674,784.06 850,000.00 638,000.00

         หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย   -   -   -

          หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 497,296.00 100,000.00 80,000.00

          หมวดรายไดจากทุน

          รวมรายไดจัดเก็บ 4,192,103.59 4,080,000.00 3,550,000.00

รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

          หมวดภาษีจัดสรร 21,533,505.32 17,790,000.00 20,300,000.00

          รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร

          ปกครองสวนทองถิ่น 21,533,505.32 17,790,000.00 20,300,000.00

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

          หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,980,559.00 20,000,000.00 22,000,000.00

          รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนแลวจัดสรรให

          องคกรปกครองสวนทองถิ่น 16,980,559.00 20,000,000.00 22,000,000.00

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค  -   -

          รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุ

          วัตถุประสงค 6,502,400.00   -   -

รวม 49,208,567.91 41,870,000.00 45,850,000.00

เทศบาลตําบลสิชล

อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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รายรับ

คําแถลงงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ  255๗



2.2  รายจาย

รายจายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป  255๕ ป  255๖ ป  255๗

จายจากงบประมาณ

     งบกลาง 1,460,518.97 1,658,990.00 1,760,500.00

     งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา 14,037,747.91 15,380,100.00 14,790,200.00

และคาจางชั่วคราว)

    งบดําเนินการ  (หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 13,253,085.44 15,598,740.00 16,044,300.00

และหมวดคาสาธารณูปโภค)

    งบลงทุน  (หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง) 2,150,631.97 4,144,900.00 5,650,700.00

    งบรายจายอื่น  ๆ  (หมวดรายจายอื่น) 25,000.00 30,000.00 30,000.00

    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 5,043,647.21 5,018,200.00 7,574,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 35,970,631.50 41,830,930.00 45,849,700.00

รายจาย
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คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2557

เทศบาลตําบลสิชล

อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช



 
ส่วนที่  2 

 
เทศบัญญัติ 

 

เรื่อง 
 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๗ 
 

 
ของ 

 
 

เทศบาลต าบลสิชล 
อ าเภอสิชล  จังหวดันครศรีธรรมราช 

 



ยอดรวม

ดานบริหารทั่วไป 17,553,900.00

แผนงานบริหารทั่วไป 15,058,200.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,495,700.00

ดานบริการชุมชนและสังคม 26,408,300.00

แผนการศึกษา 10,904,100.00

แผนงานสาธารณสุข 1,326,900.00

แผนงานเคหะและชุมชน 11,365,300.00

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1,322,000.00

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 1,490,000.00

ดานการเศรษฐกิจ 127,000.00

แผนงานการพาณิชย 127,000.00

ดานการดําเนินงานอื่น 1,760,500.00

แผนงานงบกลาง 1,760,500.00

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 45,849,700.00

5

ดาน

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบรางเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2557  ของเทศบาลตําบลสิชล

อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช



แผนงานงบกลาง

งบ/งาน งบกลาง รวม

     งบกลาง 1,283,500.00 1,283,500.00

     บําเหน็จ/บํานาญ 477,000.00 477,000.00

รวม 1,760,500.00 1,760,500.00

แผนงานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ

งบบุคลากร 6,024,500.00   - 1,705,700.00 7,730,200.00

  เงินเดือน  (ฝายการเมือง) 2,848,500.00   -   - 2,848,500.00

  เงินเดือน  (ฝายประจํา) 3,176,000.00   - 1,705,700.00 4,881,700.00

งบดําเนินการ 4,504,000.00   - 911,000.00 5,415,000.00

  คาตอบแทน 2,057,500.00   - 211,000.00 2,268,500.00

  คาใชสอย 1,261,500.00   - 450,000.00 1,711,500.00

  คาวัสดุ 365,000.00   - 250,000.00 615,000.00

  คาสาธารณูปโภค 820,000.00   -   - 820,000.00

งบลงทุน 1,714,000.00   - 98,000.00 1,812,000.00

  คาครุภัณฑ 714,000.00   - 98,000.00 812,000.00

  คาที่ดินและสิ่งกอสราง 1,000,000.00   -   - 1,000,000.00

งบรายจายอื่น  ๆ 30,000.00   -   - 30,000.00

  รายจายอื่น 30,000.00   -   - 30,000.00

งบเงินอุดหนุน 71,000.00   -   - 71,000.00

  เงินอุดหนุน 71,000.00   -   - 71,000.00

รวม 12,343,500.00   - 2,714,700.00 15,058,200.00

งบ/งาน งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม
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รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลสิชล

อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยว งานปองกันภัย

กับการรักษาความสงบฯ ฝายพลเรือนฯ

งบบุคลากร 883,700.00   -   - 883,700.00

 เงินเดือน (ฝายประจํา) 883,700.00   -   - 883,700.00

งบดําเนินงาน 1,097,000.00   -   - 1,097,000.00

  คาตอบแทน 252,000.00   -   - 252,000.00

  คาใชสอย 410,000.00   -   - 410,000.00

  คาวัสดุ 435,000.00   -   - 435,000.00

  คาสาธารณูปโภค   -   -   -   -

งบลงทุน 515,000.00   -   - 515,000.00

  คาครุภัณฑ 515,000.00   -   - 515,000.00

  คาที่ดินและสิ่งกอสราง   -   -   -   -

งบรายจายอื่น   -   -   -   -

  รายจายอื่น     -   -   -

งบเงินอุดหนุน   -   -   -   -

  เงินอุดหนุน   -   -   -  - 

รวม 2,495,700.00   -   - 2,495,700.00

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไป งานระดับกอนวัยเรียน งานระดับมัธยม งานการศึกษาไม

เกี่ยวกับการศึกษา และประถมศึกษา ศึกษา กําหนดระดับ

งบบุคลากร 50,000.00   -   -   - 50,000.00

  เงินเดือน  (ฝายประจํา) 50,000.00   -   -  - 50,000.00

งบดําเนินงาน 3,609,100.00   -   -  - 3,609,100.00

  คาตอบแทน 20,000.00   -   -   - 20,000.00

  คาใชสอย 203,000.00   -   -   - 203,000.00

  คาวัสดุ 3,386,100.00   -   -  - 3,386,100.00

  คาสาธารณูปโภค   -   -   -   -   -

งบลงทุน 25,000.00   -   -   - 25,000.00

  คาครุภัณฑ 25,000.00   -   -  - 25,000.00

  คาที่ดินและสิ่งกอสราง   -   -   -  -   -

งบรายจายอื่น   -   -   -   -   -

  รายจายอื่น   -   -   -   -  -

งานเทศกิจ

งบ/งาน
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รวมงบ/งาน

รวม



งานบริหารทั่วไป งานระดับกอนวัยเรียน งานระดับมัธยม งานการศึกษาไม

เกี่ยวกับการศึกษา และประถมศึกษา ศึกษา กําหนดระดับ

งบเงินอุดหนุน 7,220,000.00  -   -  - 7,220,000.00

  เงินอุดหนุน 7,220,000.00   -   -  - 7,220,000.00

รวม 10,904,100.00  -  -  - 10,904,100.00

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป งานบริการสาธารณสุข

เกี่ยวกับสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร 608,700.00   -   - 608,700.00

  เงินเดือน  (ฝายประจํา) 608,700.00   -   - 608,700.00

งบดําเนินงาน 348,200.00   - 230,000.00 578,200.00

  คาตอบแทน 161,200.00   -   - 161,200.00

  คาใชสอย 70,000.00   - 210,000.00 280,000.00

  คาวัสดุ 115,000.00   - 20,000.00 135,000.00

  คาสาธารณูปโภค 2,000.00   -    - 2,000.00

งบลงทุน 40,000.00  -   - 40,000.00

  คาครุภัณฑ 40,000.00  -   - 40,000.00

  คาที่ดินและสิ่งกอสราง  -   -   -   -

งบรายจายอื่น   -   -   -   -

  รายจายอื่น   -   -   -   -

งบเงินอุดหนุน   -   - 100,000.00 100,000.00

  เงินอุดหนุน   -   - 100,000.00 100,000.00

รวม 996,900.00  - 330,000.00 1,326,900.00

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยว งานกําจัดขยะมูลฝอย

กับเคหะและชุมชน และสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร 1,975,400.00 271,100.00 324,300.00 2,303,800.00 4,874,600.00

  เงินเดือน  (ฝายประจํา) 1,975,400.00 271,100.00 324,300.00 2,303,800.00 4,874,600.00

งบดําเนินงาน 701,000.00 406,000.00 105,000.00 2,070,000.00 3,282,000.00

  คาตอบแทน 203,000.00 15,000.00 5,000.00 250,000.00 473,000.00

  คาใชสอย 140,000.00 20,000.00 5,000.00 610,000.00 775,000.00

  คาวัสดุ 358,000.00 371,000.00 95,000.00 1,210,000.00 2,034,000.00

  คาสาธารณูปโภค   -   -   -   -   -

งบ/งาน งานโรงพยาบาล

งบ/งาน รวม
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รวม

รวม

งบ/งาน งานไฟฟาถนน งานสวนสาธารณะ



งานบริหารทั่วไปเกี่ยว งานกําจัดขยะมูลฝอย

กับเคหะและชุมชน และสิ่งปฏิกูล

งบลงทุน 181,000.00 2,782,700.00   - 245,000.00 3,208,700.00

  คาครุภัณฑ 181,000.00 20,000.00   - 245,000.00 446,000.00

  คาที่ดินและสิ่งกอสราง   - 2,762,700.00   -   - 2,762,700.00

งบรายจายอื่น   -   -   -   -   -

  รายจายอื่น   -   -   -   -   -

งบเงินอุดหนุน   -   -   -   -   -

  เงินอุดหนุน   -   -   -   -   -

รวม 2,857,400.00 3,459,800.00 429,300.00 4,618,800.00 11,365,300.00

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานสงเสริมและ

การสรางความเขมแข็ง สนับสนุนความเขมแข็ง

ของชุมชน ชุมชน

งบบุคลากร 461,000.00   - 461,000.00

  เงินเดือน  (ฝายประจํา) 461,000.00   - 461,000.00

งบดําเนินงาน 126,000.00 735,000.00 861,000.00

  คาตอบแทน 96,000.00   - 96,000.00

  คาใชสอย 30,000.00 735,000.00 765,000.00

  คาวัสดุ   -   -   -

  คาสาธารณูปโภค   -   -   -

งบลงทุน   -   -   -

  คาครุภัณฑ   -   -   -

  คาที่ดินและสิ่งกอสราง   -   -   -

งบรายจายอื่น   -   -   -

  รายจายอื่น   -   -   -

งบเงินอุดหนุน   -   -   -

  เงินอุดหนุน   -   -   -

รวม 587,000.00 735,000.00 1,322,000.00

งบ/งาน งานไฟฟาถนน งานสวนสาธารณะ รวม
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งบ/งาน รวม



แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานกีฬาและ งานศาสนาและ

ศาสนาวัฒนธรรมฯ นันทนาการ วัฒนธรรมทองถิ่น

งบบุคลากร 182,000.00   -   - 182,000.00

  เงินเดือน  (ฝายประจํา) 182,000.00   -  - 182,000.00

งบดําเนินการ 35,000.00 570,000.00 520,000.00 1,125,000.00

  คาตอบแทน 15,000.00   -  - 15,000.00

  คาใชสอย 20,000.00 570,000.00 520,000.00 1,110,000.00

  คาวัสดุ   -  -   -   -

  คาสาธารณูปโภค   -   -   -   -

งบลงทุน   -  -   -   -

  คาครุภัณฑ   -  -  -   -

  คาที่ดินและสิ่งกอสราง   -  -   -   -

งบรายจายอื่น   -   -   -   -

  รายจายอื่น   -  -   -   -

งบเงินอุดหนุน   - 20,000.00 163,000.00 183,000.00

  เงินอุดหนุน   - 20,000.00 163,000.00 183,000.00

รวม 217,000.00 590,000.00 683,000.00 1,490,000.00

แผนงานการพาณิชย

งบ/งาน งานกิจการสถานธนานุบาล งานกิจการประปา งานตลาดสด งานโรงฆาสัตว รวม

งบบุคลากร   -   -   -   -   -

  เงินเดือน  (ฝายประจํา)   -   -   -   -   -

งบดําเนินการ   -   -   - 77,000.00 77,000.00

  คาตอบแทน  -   -   -   -   -

  คาใชสอย  -   -   - 50,000.00 50,000.00

  คาวัสดุ   -   -   - 12,000.00 12,000.00

  คาสาธารณูปโภค   -   -  - 15,000.00 15,000.00

งบลงทุน   -   -   - 50,000.00 50,000.00

  คาครุภัณฑ   -  -   - 50,000.00 50,000.00

  คาที่ดินและสิ่งกอสราง   -  -   -   -   -

งบรายจายอื่น  ๆ   -  -   -   -   -

  รายจายอื่น  -  -   -   -   -

งบเงินอุดหนุน   -  -    -   -   -

  เงินอุดหนุน   -   -  -   -   -

รวม  -   -  - 127,000.00 127,000.00
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งบ/งาน รวม



โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2557  อาศัยอํานาจ

ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  2496  มาตรา  65  จึงตราเทศบัญญัติ  ขึ้นไวโดยความเห็นชอบ

ของสภาเทศบาลตําบลสิชล  และโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอ  1.  เทศบัญญัตินี้เรียกวา  เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2557

ขอ  2.  เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2556  เปนตนไป

ขอ  3.  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2557  ใหตั้งจายเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น

45,849,700.๐๐  บาท  

ขอ  4.  งบประมาณรายจายทั่วไป  จายจากเงินรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และ

หมวดเงินอุดหนุน  เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น  45,849,700.00  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได

ดังนี้

ยอดรวม

ดานบริหารทั่วไป 17,553,900.00

แผนงานบริหารทั่วไป 15,058,200.00

แผนงานรักษาความสงบภายใน 2,495,700.00

ดานบริการชุมชนและสังคม 26,408,300.00

แผนงานการศึกษา 10,904,100.00

แผนงานสาธารณสุข 1,326,900.00

แผนงานเคหะและชุมชน 11,365,300.00

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1,322,000.00

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 1,490,000.00

ดานเศรษฐกิจ 127,000.00

แผนงานการพาณิชย 127,000.00

ดานการดําเนินงานอื่น 1,760,500.00

แผนงานงบกลาง 1,760,500.00

รวมงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 45,849,700.00
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แผนงาน

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2557

ของเทศบาลตําบลสิชล

อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ยอดตาง(%) ป 2557

หมวดภาษีอากร

  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,186,233.53 1,214,897.25 1,390,567.25 1,862,504.09 -3.35 1,800,000.00

  ภาษีบํารุงทองที่ 67,359.51 74,938.63 90,218.59 78,420.14 -10.73 70,000.00

  ภาษีปาย 151,292.60 158,152.60 195,844.60 236,455.40 -2.73 230,000.00

  อากรฆาสัตว 31,600.00  -   - 75,070.00 -16.07 63,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,436,485.64 1,447,988.48 1,676,630.44 2,252,449.63 -3.97 2,163,000.00

หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต

  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆาสัตวและ 56,880.00   -   - 135,126.00 -16.37 113,000.00

จําหนายเนื้อสัตว    -

  คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,455.00 1,543.94 112.40 1,910.90 56.99 3,000.00

  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน   - 6,700.00   - 5,120.00 -60.93 2,000.00

  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,967.00 8,362.00 6,405.00 5,774.00 -56.70 2,500.00

  คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 169,320.00 170,360.00 148,340.00 210,260.00 90.24 400,000.00

  คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่ 2,200.00 5,880.00 12,040.00 18,720.00 -22.54 14,500.00

จําหนายหรือสถานที่สะสมอาหาร

  คาธรรมเนียมปดแผนปายประกาศ  หรือเขียนขอความ 1,000.00 1,500.00   -   - 100 1,000.00

หรือภาพ  ติดตั้งเขียนปาย  หรือเอกสารฯ

รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปงบประมาณ  2557

เทศบาลตําบลสิชล

อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายรับจริง
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ประมาณการ



ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ยอดตาง(%) ป 2557

  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 18,120.00 12,210.00 22,410.00 40,730.00 -80.35 8,000.00

  คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย   -   - 2,390.00 2,680.00 -25.37 2,000.00

  คาธรรมเนียมอื่น  ๆ   -   -   -   - 100 2,000.00

  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 60,275.00 51,475.00 58,700.00 43,500.00 -31.03 30,000.00

  คาปรับผูละเมิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น   -   -    -   - 100 1,000.00

  คาปรับการผิดสัญญา 138,241.00 6,347,415.00   - 276,658.00 -81.92 50,000.00

  คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตราย 8,050.00 20,321.00 13,880.00 18,410.00 62.95 30,000.00

ตอสุขภาพ

  คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม   -   -   - 4,000.00 -37.50 2,500.00

อาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน  200  ตารางเมตร

  คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 200.00   - 200.00   - 100 500.00

  คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 4,000.00 4,400.00 4,000.00 2,400.00 66.66 4,000.00

  คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   -   - 456.00 420.00 138.09 1,000.00

  คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยการใชเครื่องขยายเสียง 3,175.00 2,335.00 1,865.00 1,865.00 7.23 2,000.00

รวมหมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต 464,883.00 6,632,501.94 270,798.40 767,573.90 -12.84 669,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

  คาเชาที่ดิน 36,000.00 26,700.00 54,000.00 54,000.00 122.22 120,000.00

  คาเชาหรือคาบริการสถานที่ 124,890.00 15,924.00 15,600.00 332,098.00 19.84 398,000.00

  ดอกเบี้ย 259,972.41 168,946.95 204,491.80 288,686.00 -58.43 120,000.00

รวมรายไดจากทรัพยสิน 420,862.41 211,570.95 274,091.80 674,784.00 -5.45 638,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ



ป  2552 ป 2553 ป  2554 ป  2555 ยอดตาง(%) ป 2557

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

  คาขายแบบแปลน 308,000.00 205,500.00 86,000.00 141,500.00 -64.66 50,000.00

  รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น  ๆ 30,790.00 15,600.00 101,200.00 355,796.00 -91.56 30,000.00

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 338,790.00 221,100.00 187,200.00 497,296.00 -83.91 80,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน   -   -   -   - 100 100,000.00

  ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 10,019,326.50 11,490,265.35 12,246,738.92 13,585,298.60 -4.30 13,000,000.00

  ภาษีมูลคาเพิ่ม  1  ใน  9 1,584,152.88 3,914,884.06 2,106,968.71 2,518,015.58 -12.62 2,200,000.00

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 18,239.92 32,953.81 71,051.80 107,063.22 -62.63 40,000.00

  ภาษีสุรา 892,340.55 1,008,002.16 1,089,289.51 1,215,026.96 -1.23 1,200,000.00

  ภาษีสรรพสามิต 1,749,963.32 2,730,035.37 2,626,884.91 2,183,664.06 19.06 2,600,000.00

  คาภาคหลวงแร 75,354.41 88,085.41 146,048.22 100,588.09 -20.46 80,000.00

  คาภาคหลวงปโตรเลียม 76,845.99 50,620.99 59,720.95 88,620.81 -9.72 80,000.00

  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล 609,460.00 1,327,414.00 1,648,235.00 1,735,228.00 -42.37 1,000,000.00

กฎหมายที่ดิน

รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,025,683.57 20,642,261.15 19,994,938.02 21,533,505.32 -5.72 20,300,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

  เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ 19,394,990.01 14,481,133.00 17,215,845.00 16,980,559.00 29.55 22,000,000.00

ภารกิจถายโอนเลือกทํา

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 19,394,990.01 14,481,133.00 17,215,845.00 16,980,559.00 29.55 22,000,000.00

รวมทุกหมวด 37,081,694.63 43,636,555.52 39,619,503.66 42,706,167.85 7.36 45,850,000.00

รายรับจริง ประมาณการ
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ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น ๔๕,๘๕0,000.00  บาท  แยกเปน

หมวดภาษีอากร รวม 2,163,000.00 บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 1,800,000.00 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปกอนโดยถือเกณฑจากรายรับจริง

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 70,000.00 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปกอน  เนื่องจากที่ดินบางสวนมีการแปรสภาพ

เปนสิ่งปลูกสราง

ภาษีปาย จํานวน  230,000.00 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปกอนโดยถือเกณฑจากรายรับจริง

อากรฆาสัตว จํานวน 63,000.00 บาท

ประมาณการไวโดยถือเกณฑจากรายรับจริงในปจจุบัน

หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต รวม 669,000.00 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว จํานวน 113,000.00 บาท

ประมาณการไวสูงโดยถือเกณฑจากรายรับจริงในปจจุบัน

คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา จํานวน  3,000.00 บาท

ประมาณการไวเทากับปกอน

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 2,000.00 บาท

ประมาณการไวเทากับปกอน

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร จํานวน  2,500.00 บาท

ประมาณการไวเทากับปกอน

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการเก็บและขนขยะมูลฝอย จํานวน 400,000.00 บาท

ประมาณการเทากับปกอน  โดยถือเกณฑตามจํานวนครัวเรือน

ที่มีอยู
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  255๗

เทศบาลตําบลสิชล

อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายไดจัดเก็บเอง



คาธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนาย

หรือสถานที่สะสมอาหาร จํานวน 14,500.00 บาท

ประมาณการไว  โดยถือเกณฑตามจํานวนสถานประกอบการ

ที่มีอยู

คาธรรมเนียมปด  โปรย  ติดตั้งแผนประกาศ  หรือ จํานวน 1,000.00 บาท

แผนปลิวเพื่อการโฆษณา  

ประมาณการไวเทากับปกอน

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 8,000.00 บาท

ประมาณการ  โดยถือเกณฑจากรายรับจริง

คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย จํานวน 2,000.00 บาท

ประมาณการไวเทากับปกอน

คาธรรมเนียมอื่น  ๆ จํานวน 2,000.00 บาท

ประมาณการไวโดยคาดวาจะมีรายรับประเภทนี้เกิดขึ้น

คาปรับผูกระทําผิดกฏหมายจราจรทางบก จํานวน 30,000.00 บาท

ประมาณการไวเทากับปกอน

คาปรับผูละเมิดกฎหมาย  และขอบังคับทองถิ่น จํานวน 1,000.00 บาท

ประมาณการไวเทากับปกอน

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000.00 บาท

ประมาณการไวเทากับปกอน

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 4,000.00 บาท

ประมาณการไวเทากับปกอน

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม จํานวน 2,500.00 บาท

อาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน  200  ตารางเมตร

ประมาณการไว  โดยถือเกณฑตามจํานวนสถานประกอบการ

ที่มีอยู

คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 500.00 บาท

ประมาณการไวเทากับปกอน

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000.00 บาท

ประมาณการไวเทากับปกอน

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน 2,000.00 บาท

ประมาณการไวเทากับปกอน
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คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตราย จํานวน 30,000.00 บาท

ตอสุขภาพ

ประมาณการไว  โดยถือเกณฑตามจํานวนสถานประกอบการ

ที่มีอยู

หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 638,000.00 บาท

คาเชาที่ดิน จํานวน 120,000.00 บาท

ประมาณการไว  โดยถือเกณฑจากอัตราคาเชาที่กําหนดไว

คาเชาหรือบริการสถานที่ จํานวน 398,000.00 บาท

ประมาณการ  โดยถือเกณฑจากอัตราคาเชาที่กําหนดไว

ดอกเบี้ย จํานวน 120,000.00 บาท

ประมาณการไว  โดยถือเกณฑจากรายรับจริง

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 80,000.00 บาท

คาขายแบบแปลน จํานวน 50,000.00 บาท

ประมาณการไวเทากับปกอน

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น  ๆ จํานวน 30,000.00 บาท

ประมาณการไว  โดยถือเกณฑจากรายรับจริง

หมวดภาษีจัดสรร รวม 20,300,000.00 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน จํานวน 100,000.00 บาท

ประมาณการไว  โดยคาดวาจะมีรายไดประเภทนี้เกิดขึ้น

ภาษีมูลคาเพิ่ม

  -  ภาษีมูลคาเพิ่มตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนฯ จํานวน 13,000,000.00 บาท

  -  ภาษีมูลคาเพิ่ม  1/9 จํานวน 2,200,000.00 บาท

ประมาณการไว  โดยถือเกณฑจากรายรับจริงที่ไดรับจัดสรร

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 40,000.00 บาท

ประมาณการไว  โดยถือเกณฑจากรายรับจริงที่ไดรับจัดสรร

ภาษีสุรา จํานวน 1,200,000.00 บาท

ประมาณการไว  โดยถือเกณฑจากรายรับจริงที่ไดรับจัดสรร

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,600,000.00 บาท

ประมาณการไว  โดยถือเกณฑจากรายรับจริงที่ไดรับจัดสรร  
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คาภาคหลวงแร จํานวน 80,000.00 บาท

ประมาณการไว  โดยถือเกณฑจากรายรับจริงที่ไดรับจัดสรร  

คาภาคหลวงแรปโตรเลียม จํานวน 80,000.00 บาท

ประมาณการไว  โดยถือเกณฑจากรายรับจริงที่ไดรับจัดสรร    

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิบัตรและนิติกรรมตาม จํานวน 1,000,000.00 บาท

ประมวลกฎหมายที่ดิน

ประมาณการไว  โดยถือเกณฑจากรายรับจริง  

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 22,000,000.00 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 22,000,000.00 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปกอน  โดยคาดวาจะไดรับเพิ่มขึ้น 

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

19



ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 ยอดตาง(%) ป  2557

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน  (ฝายการเมือง)

  เงินเดือนนายก/รองนายก 427,800.00 427,800.00 368,450.00 707,808.93 695,600.00 4.34 725,800.00

  คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 84,000.00 84,000.00 72,022.58 116,322.58 120,000.00 50 180,000.00

  คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 84,000.00 84,000.00 72,022.58 116,322.58 120,000.00 50 180,000.00

  คาตอบแทนเลขานุการที่ปรึกษา  นายกเทศมนตรี 69,000.00 69,000.00 56,943.55 58,261.12 165,600.00 25.24 207,400.00

  เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา  อปท 1,242,000.00 1,242,000.00 1,078,163.90 1,563,955.40 1,490,500.00 4.34 1,555,300.00

รวมหมวดเงินเดือน  (ฝายการเมือง) 1,906,800.00 1,906,800.00 1,647,602.61 2,562,670.61 2,591,700.00 9.90 2,848,500.00

หมวดเงินเดือน  (ฝายประจํา)

  เงินเดือนพนักงาน 1,365,066.60 1,624,459.03 1,874,863.56 2,059,975.72 2,609,000.00 -8.39 2,390,000.00

  เงินเพิ่มตาง  ๆ  ของพนักงาน 48,542.45 54,050.00 83,671.61 89,770.00 108,200.00 -70.70 31,700.00

  เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 119,256.67 179,561.28 268,800.00 0 268,800.00

  คาจางพนักงานจาง 307,800.00 320,160.00 335,220.00 363,720.00 378,300.00 5.10 397,600.00

  เงินเพิ่มตาง  ๆ  ของพนักงานจาง 54,000.00 54,000.00 53,040.00 100,110.00 98,900.00 -11.12 87,900.00

รวมหมวดเงินเดือน 1,817,409.05 2,094,669.03 2,466,051.84 2,793,137.00 3,463,200.00 -8.29 3,176,000.00

รวมงบบุคลากร 3,724,209.05 4,001,469.03 4,113,654.45 5,355,807.61 6,054,900.00 -0.50 6,024,500.00

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ  2557

เทศบาลตําบลสิชล

อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจายจริง ประมาณการ
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ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 ยอดตาง(%) ป  2557

งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร 24,000.00 1,963,448.00 1,577,738.00 1,086,282.00 1,644,000.00 -12.16 1,444,000.00

ปกครองสวนทองถิ่น

  เงินประโยชนตอบแทนอื่นอันเปนกรณีพิเศษ 1,939,448.00 1,518,838.00 1,058,382.00 1,600,000.00 -12.50 1,400,000.00

  คาตอบแทนปฏิบัติงานเจาหนาที่ตํารวจ 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0 24,000.00

  คาใชจายในการบริหารงานบุคคล   -    - 34,900.00 3,900.00 20,000.00 0 20,000.00

  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15,000.00 14,990.00 5,040.00   - 20,000.00 0 20,000.00

  คาเชาบาน 131,425.74 155,100.00 176,700.00 206,400.00 200,000.00 35 270,000.00

  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 13,947.00 15,061.00 15,048.00 18,998.00 23,500.00 0 23,500.00

  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 330,701.00 394,475.00 336,221.00 260,964.00 200,000.00 50 300,000.00

รวมหมวดคาตอบแทน 515,073.74 2,543,074.00 2,110,747.00 1,572,644.00 2,087,500.00 -1.43 2,057,500.00

หมวดคาใชสอย

  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 122,897.00 227,448.00 160,769.94 316,964.00 181,000.00 109.39 379,000.00

  คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ  คาบอกรับหนังสือ ฯ 62,047.00 147,048.00 55,769.94 212,964.00 120,000.00 0 120,000.00

  คาจางเหมากําจัดปลวก   -   - 45,000.00 44,500.00   - 0   -

  คาจัดทําปฏิทินเทศบาล 50,000.00 49,400.00 50,000.00 49,500.00   - 0   -

  คาจัดทําวารสาร   -   -   -   -   - 0   -

  คาบริการพื้นที่เว็บไซดและตออายุโดเมนเนม 10,850.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 11,000.00 0 11,000.00

  คาจางแรงงานดําเนินการกอสรางบานทองถิ่นไทยฯ   - 21,000.00   -   - 0   -

  คาจางปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล   -   -   -   -   - 0   -

  คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ   -   -   -   - 50,000.00 100 100,000.00

  คาจางปรับปรุงระบบไฟฟาสํานักงานเทศบาล   -   -   -   -   - 100 100,000.00

  คาเชาเครื่องถายเอกสาร   -   -   -   -   - 100 48,000.00

รายจายจริง ประมาณการ
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ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 ยอดตาง(%) ป  2557

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 55,776.00 73,775.00 36,170.00 73,311.00 150,000.00 0 150,000.00

  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 48,369.00 58,255.00 15,485.00 36,550.00 100,000.00 0 100,000.00

  คาเลี้ยงรับรองประชุมสภา  คณะกรรมการฯ 7,407.00 15,520.00 20,685.00 36,761.00 50,000.00 0 50,000.00

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ 584,082.00 284,835.00 708,447.11 510,056.50 802,500.00 -12.46 702,500.00

รายจายหมวดอื่น  ๆ

  คาใชจายงานวัน  5  ธันวามหาราช 69,680.00 1,722.00 19,550.00 7,630.00 30,000.00 0 30,000.00

  คาใชจายวันแมแหงชาติ 48,675.00 10,946.00 3,299.30 27,208.00 30,000.00 0 30,000.00

  คาใชจายวันปยมหาราช 2,000.00 2,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0 2,500.00

  คาใชจายงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จ   -   -   - 7,000.00   -   -   -

พระเจาภคินีเธอเจาฟาเพชรรัตนสุดาฯ

  คาใชจายในการอบรมบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยา   -   -   - 136,500.00   -   -   -

เสพติดหรือกลุมเสี่ยงที่สมัครใจ

  โครงการจัดประชุมประชาคมทองถิ่น 13,560.00 7,600.00 10,502.00   - 15,000.00 133.33 35,000.00

  โครงการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 20,000.00   -   -   -   -   -   -

  คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น   -   - 429,527.81 141,481.50 100,000.00 0 100,000.00

  โครงการชารเลนเดย   -   -   -   - 5,000.00 0 5,000.00

  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร   -   -   -   - 10,000.00 200 30,000.00

  โครงการจัดงานวันเทศบาล   -   -   -   - 100,000.00   - 100,000.00

  โครงการดําเนินการศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอา   -   -   -   - 100,000.00 -70 30,000.00

ชนะยาเสพติด

  โครงการเทศบาลพบประชาชน   -   -   -   - 50,000.00 -40 30,000.00

  โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน   -   -   -   - 50,000.00 -100   -

สถานศึกษา

รายจายจริง ประมาณการ
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ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 ยอดตาง(%) ป  2557

  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 361,967.00 262,567.00 243,068.00 187,737.00 300,000.00  0 300,000.00

  คาใชจายในการบริหารงานบุคคล 68,200.00   -   -   -   -   -   -

  คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน   -   -   -   - 10,000.00 0 10,000.00

  คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,470.00 10,310.00 18,294.53 9,500.00 30,000.00 0 30,000.00

รวมหมวดคาใชสอย 771,225.00 596,368.00 923,681.58 909,831.50 1,163,500.00 8.42 1,261,500.00

หมวดคาวัสดุ

  วัสดุสํานักงาน 97,921.00 109,521.00 65,672.00 77,277.05 80,000.00 0 80,000.00

  วัสดุไฟฟาและวิทยุ 24,960.00 5,848.00 5,300.00 6,350.00 20,000.00 0 20,000.00

  วัสดุงานบานงานครัว 11,613.00 18,540.00 27,715.00 34,511.00 40,000.00 0 40,000.00

  วัสดุกอสราง   - 83,635.16 7,695.01 28,504.59 50,000.00 0 50,000.00

  วัสดุยานพาหนะและขนสง 9,690.00   - 14,580.00 860.00 20,000.00 0 20,000.00

  วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 47,311.97 67,603.92 59,269.73 34,038.27 60,000.00 0 60,000.00

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร 19,140.00 7,200.00   - 3,896.00 20,000.00 0 20,000.00

  วัสดุคอมพิวเตอร 24,625.00 40,537.01 55,030.00 47,760.00 50,000.00 40 70,000.00

  วัสดุอื่น  ๆ   - 9,300.00   -   - 5,000.00 0 5,000.00

รวมหมวดคาวัสดุ 235,260.97 342,185.09 235,261.74 233,196.91 345,000.00 5.79 365,000.00

คาสาธารณูปโภค

  คาไฟฟา 357,879.27 839,696.58 332,429.04 507,862.70 600,000.00 0 600,000.00

  คาน้ําประปา 40,955.61 48,005.55 75,817.16 89,361.84 90,000.00 0 90,000.00

  คาโทรศัพท 27,055.33 20,470.31 19,310.82 16,796.04 30,000.00 0 30,000.00

  คาไปรษณีย 30,362.00 37,025.00 43,286.00 42,969.00 50,000.00 0 50,000.00

  คาบริการทางดานโทรคมนาคม 53,072.00 47,750.53 48,792.00 48,792.00 50,000.00 0 50,000.00

รวมคาสาธารณูปโภค 509,324.21 992,947.97 519,635.02 705,781.58 820,000.00 0 820,000.00

รวมงบดําเนินงาน 2,030,883.92 4,474,575.06 3,789,325.34 3,421,453.99 4,416,000.00 1.99 4,504,000.00

รายจายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน 13,500.00 106,260.00 17,990.00 41,000.00 13,000.00 223.07 42,000.00

  ตูเหล็กเก็บเอกสาร 5,500.00   -   - 11,000.00 13,000.00 -100   -

  ตูเก็บเอกสาร   - 40,000.00   -   -   -   -   -

  โตะทํางานระดับ ๓-๖ 3,500.00  -   -   -   -    -   -

  โตะทํางานระดับ 7-9   - 30,000.00   -   -   -   -   -

  พัดลม   - 36,260.00   -   -   -   -   -

  เครื่องเย็บกระดาษขนาด L 4,500.00   -   -   -   -   -   -

  เครื่องโทรสาร   -   - 17,990.00   -   -   -   -

  เครื่องขยายเสียง   -   -   - 25,500.00   -   -   -

  เครื่องเลนวิทยุซีดี   -   -   - 4,500.00   -   -   -

  เกาอี้ทํางาน   -   -   -   -   - 100 8,000.00

  พัดลมตั้งพื้น  (ทรงสูง)   -   -   -   -   - 100 4,000.00

  ชุดรับแขก  -   -   -   -   - 100 30,000.00

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ   -   -   -   -   - 100 10,000.00

  เครื่องบันทึกเสียง   -   -   -   -   - 100 10,000.00

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร   -   -   -   -   - 100 25,000.00

  กลองถายภาพนิ่ง  ระบบดิจิตอล   -   -   -   -   - 100 25,000.00

ครุภัณฑงานบานงานครัว 156,550.00   -   -   -   -   -   -

  โครงการจัดซื้อครุภัณฑและเครื่องนอนสําหรับ 156,550.00   -   -   -   -   -   -

เรือนรับรองสวนสาธารณะพรุกง
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร 49,700.00 67,800.00 44,252.00 3,690.00   - 100 27,000.00

  เครื่องคอมพิวเตอร 49,700.00 47,800.00 44,252.00   -   -   -   -

  เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล   -   -   -   -   - 100 27,000.00

  เครื่องพิมพ  LASER  PRINTER   - 14,650.00   -   -   -   -   -

  เครื่องพรินเตอร   - 5,350.00   -   -   -   -   -

  จอแสดงผล   -   -   - 3,690.00   -   -   -

ครุภัณฑอื่น  ๆ   -   -   -   -   - 100 410,000.00

  กระจกโคงชนิดแสตนเลสขัดเงา   -   -   -   -   - 100 90,000.00

  ไฟกระพริบชนิดโซลาเซลล   -   -   -   -   - 100 320,000.00

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 122,650.00 97,706.60 141,700.00 131,721.97 200,000.00 0 200,000.00

รวมหมวดคาครุภัณฑ 342,400.00 271,766.60 203,942.00 176,411.97 213,000.00 235.21 714,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

  โครงการกอสรางหองน้ําเทศบาล 500,000.00   -   -   -   -   -   -

  โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงานเทศบาล   -   -   -   -   - 100 1,000,000.00

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 500,000.00   -   -   -   - 100 1,000,000.00

รวมงบลงทุน 842,400.00 271,766.60 203,942.00 176,411.97 213,000.00 704.69 1,714,000.00

รายจายจริง ประมาณการ
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

  อุดหนุนงานรัฐพิธีและงานพิธี 2,000.00 12,000.00   -   -   -   -   -

  อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนม  -   - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 10,000.00

พรรษา  "5 ธันวามหาราช"

  อุดหนุนโครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ  "12 สิงหา   -   - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 10,000.00

พระบรมราชินีนาถ"

  อุดหนุนโครงการจัดงานวันปยมหาราช   -   - 1,000.00   - 1,000.00 0 1,000.00

  อุดหนุนโครงการขับเคลื่อนสมัชชาหมูบาน/   -    -    -   -   - 100 50,000.00

ชุมชนพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด

รวมหมวดเงินอุดหนุน 2,000.00 12,000.00 21,000.00 20,000.00 21,000.00 238.09 71,000.00

งบรายจายอื่น

  คาจางที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาวิจัยประเมินผล 30,000.00 30,000.00 25,000.00 25,000.00 30,000.00 0 30,000.00

หรือพัฒนาระบบตาง  ๆ  ฯ

รวมหมวดงบรายจายอื่น 30,000.00 30,000.00 25,000.00 25,000.00 30,000.00 0 30,000.00

รวมงานบริหารทั่วไป 6,629,492.97 8,789,810.69 8,152,921.79 8,998,673.57 10,734,900.00 14.98 12,343,500.00

รายจายจริง ประมาณการ
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ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 ยอดตาง(%) ป  2557

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน

  เงินเดือนพนักงาน 931,640.00 983,704.67 1,089,183.87 1,095,413.24 1,248,200.00 -3.34 1,206,480.00

  เงินเพิ่มตาง  ๆ  พนักงาน 38,460.00 32,150.00 39,420.00 48,125.33 73,000.00 88.49 137,600.00

  เงินประจําตําแหนง    -   -   - 134,400.00 134,400.00 0 134,400.00

  คาจางพนักงานจาง 141,480.00 144,720.00 143,568.06 159,480.00 163,200.00 1.28 165,300.00

  เงินเพิ่มตาง  ๆ  ของพนักงานจาง 38,316.00 36,000.00 33,637.10 55,440.00 62,000.00 -0.12 61,920.00

รวมหมวดเงินเดือน 1,149,896.00 1,196,574.67 1,305,809.03 1,492,858.57 1,680,800.00 1.48 1,705,700.00

งบดําเนินงาน 488,989.91 638,891.41 547,325.40 524,753.72 760,200.00 19.83 911,000.00

หมวดคาตอบแทน

  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจาง   -   - 1,500.00   - 20,000.00 -50 10,000.00

  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 19,260.00 18,000.00 24,460.00 23,040.00 20,000.00 0 20,000.00

  คาเชาบาน 30,000.00 41,200.00 49,200.00 39,600.00 55,200.00 -7.60 51,000.00

  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 33,460.00 44,390.00 37,115.00 31,875.00 25,000.00 20 30,000.00

  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 101,029.00 200,000.00 125,803.00 115,761.00 100,000.00 0 100,000.00

  เงินชวยเหลือบุตร 550.00   -   -   -   -   -   -

รวมหมวดคาตอบแทน 184,299.00 303,590.00 238,078.00 210,276.00 220,200.00 -4.17 211,000.00

หมวดคาใชสอย

  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 12,935.00 28,000.00 39,892.00 55,328.03 70,000.00 0 70,000.00

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ 127,735.00 130,533.00 92,377.00 94,420.00 210,000.00 71.42 360,000.00

รายจายหมวดอื่น  ๆ

  โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน   -   -   -      -   -   -   -

  โครงการจูงใจผูเสียภาษี 15,000.00   -   -   -   -   -   -

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได   -   - 38,037.00   -   -   -   -
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  โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได   -   -   - 82,720.00 160,000.00 -100   -

  โครงการปรับปรุงและกําหนดราคาคาเชามาตรฐาน   -   -   -   -   - 100 100,000.00

กลางเฉลี่ยตอตารางเมตร

  โครงการปรับปรุงการจัดทําแผนที่ภาษี  (ผ.ท.7)   -   -   -   -   - 100 200,000.00

  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 112,735.00 130,533.00 54,340.00 11,700.00 50,000.00 20 60,000.00

  คาบํารุงรักษาและซอมแซม 13,570.97 6,253.06 18,403.39 12,962.04 30,000.00 -33.33 20,000.00

รวมหมวดคาใชสอย 154,240.97 164,786.06 150,672.39 162,710.07 310,000.00 45.16 450,000.00

หมวดคาวัสดุ

  วัสดุสํานักงาน 54,190.45 56,807.05 39,078.00 49,649.25 40,000.00 0 40,000.00

  วัสดุงานบานงานครัว   - 1,950.00 4,830.00 3,640.00 5,000.00 0 5,000.00

  วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,500.00   - 8,800.00 4,645.00 20,000.00 0 20,000.00

  วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 72,354.49 72,806.30 74,713.01 52,028.40 100,000.00 0 100,000.00

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร   - 14,472.00 5,564.00   - 15,000.00 0 15,000.00

  วัสดุคอมพิวเตอร 21,405.00 24,480.00 25,590.00 41,805.00 50,000.00 40 70,000.00

รวมหมวดคาวัสดุ 150,449.94 170,515.35 158,575.01 151,767.65 230,000.00 8.69 250,000.00

รวมงบดําเนินงาน 488,989.91 638,891.41 547,325.40 524,753.72 760,200.00 19.83 911,000.00

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน   - 68,000.00   -   - 4,900.00 -38.77 3,000.00

  โตะทํางานระดับ  3-6   -   -   -   - 4,900.00 -100   -

  เกาอี้ทํางาน   -   -   - 100 3,000.00

  เกาอี้พักคอย   - 18,000.00   -   -   -   -   -

  ตูเก็บเอกสาร   - 50,000.00   -   -   -   -   -
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร 49,000.00 39,500.00 12,490.00 13,000.00 34,000.00 91.17 65,000.00

  เครื่องคอมพิวเตอร 49,000.00   -   -   - 30,000.00 16.66 35,000.00

  เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค   - 39,500.00   -   -   - 100 30,000.00

  เครื่องพิมพ LASER  PRINTER   -   - 12,490.00 13,000.00   -   -   -

  เครื่องสํารองไฟฟา  (UPS)   -   -   -   - 4,000.00 -100   -

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ   - 43,424.11   - 6,500.00 30,000.00 0 30,000.00

รวมงบลงทุน 49,000.00 150,924.11 12,490.00 19,500.00 68,900.00 42.23 98,000.00

รวมงานบริหารงานคลัง 1,687,885.91 1,986,390.19 1,865,624.43 2,037,112.29 2,509,900.00 8.15 2,714,700.00

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,317,378.88 10,776,200.88 10,018,546.22 11,035,785.86 13,244,800.00 13.69 15,058,200.00
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน

  เงินเดือนพนักงาน 113,942.58 58,050.00 266,040.00 311,210.00 335,800.00 3.93 349,000.00

  เงินเพิ่มตาง  ๆ  ของพนักงาน 23,225.81 10,500.00 20,160.00 19,920.00 20,000.00 -34.50 13,100.00

  คาจางลูกจางประจํา 126,280.00 131,520.00 140,280.00 149,340.00 159,400.00 4.14 166,000.00

  เงินเพิ่มตาง  ๆ  ของลูกจางประจํา 14,120.00 8,880.00 2,460.00 1,170.00   -   -   -

  คาจางพนักงานจาง 235,560.00 245,040.00 261,480.00 278,760.00 299,000.00 0.86 301,600.00

  เงินเพิ่มตาง  ๆ  ของพนักงานจาง 59,880.00 59,292.00 54,000.00 55,890.00 54,000.00 0 54,000.00

รวมหมวดเงินเดือน 573,008.39 513,282.00 744,420.00 816,290.00 868,200.00 1.78 883,700.00

งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทน

  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,200.00   - 8,820.00 4,080.00 30,000.00 -50 15,000.00

  คาตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.   -   - 25,000.00 56,300.00 100,000.00 0 100,000.00

  คาเชาบาน 14,000.00   - 17,550.00 23,400.00 50,000.00 -36 32,000.00

  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   -   - 3,874.00 2,874.00 10,000.00 -50 5,000.00

  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 28,369.00 50,000.00 33,678.00 45,239.00 100,000.00 0 100,000.00

รวมหมวดคาตอบแทน 43,569.00 50,000.00 88,922.00 131,893.00 290,000.00 -13.10 252,000.00

หมวดคาใชสอย

  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   -   -   -   - 15,000.00 0 15,000.00

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ 28,440.00 67,545.00 147,609.85 114,927.50 255,000.00 35.29 345,000.00

รายจายหมวดอื่น  ๆ

  โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล   - 35,627.00 40,827.00 45,299.00 50,000.00 0 50,000.00

  โครงการฝกอบรมเยาวชนเบื้องตนเกี่ยวกับภัยพิบัติ   -   -   -   - 15,000.00 33.33 20,000.00

  โครงการซอมแผนปองกันภัยฝายพลเรือน   -   -   -   - 20,000.00 0 20,000.00

รายจายจริง ประมาณการ
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  โครงการฝกอบรมเยาวชนปองกันภัยเบื้องตนเกี่ยวกับ   -   - 9,400.00 10,000.00    -   -   -

อัคคีภัย

  โครงการติดตั้งถังเคมีดับเพลิงในชุมชนและพื้นที่เสี่ยงภัย   -   - 39,000.00   -   - 100 85,000.00

  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 22,440.00 2,540.00 29,480.00 32,560.00 70,000.00 0 70,000.00

  คาชวยเหลือผูประสบภัยอันเนื่องมาจากสาธารณภัย 6,000.00 29,378.00 28,902.85 27,068.50 100,000.00 0 100,000.00

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 869.91 9,231.40 2,618.97 10,271.00 50,000.00 0 50,000.00

รวมหมวดคาใชสอย 29,309.91 76,776.40 150,228.82 125,198.50 320,000.00 28.12 410,000.00

หมวดคาวัสดุ

  วัสดุสํานักงาน   - 5,632.00 12,994.00 4,314.00 10,000.00 0 10,000.00

  วัสดุไฟฟาและวิทยุ   - 5,200.00 5,250.00 674.00 10,000.00 0 10,000.00

  วัสดุงานบานงานครัว   -   - 4,100.00   - 5,000.00 0 5,000.00

  วัสดุกอสราง   -   - 2,645.00 4,882.75 10,000.00 0 10,000.00

  วัสดุยานพาหนะและขนสง 6,400.00 11,090.00 1,410.00 83,205.00 120,000.00 0 120,000.00

  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 46,119.00 63,576.40 104,580.40 88,873.10 150,000.00 0 150,000.00

  วัสดุเครื่องแตงกาย 30,000.00 7,320.00   - 6,500.00 20,000.00 0 20,000.00

  วัสดุคอมพิวเตอร 780.00 2,490.00 4,440.00 6,420.00 10,000.00 0 10,000.00

  วัสดุอื่น  ๆ 65,160.00 48,900.00 49,500.00 44,000.00 100,000.00 0 100,000.00

รวมหมวดคาวัสดุ 148,459.00 144,208.40 184,919.40 238,868.85 435,000.00 0 435,000.00

รวมงบดําเนินการ 221,337.91 270,984.80 424,070.22 495,960.35 1,045,000.00 4.97 1,097,000.00

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน   -   -   -   -   - 100 15,000.00

  ตูเก็บเอกสาร   -   -   -   -   - 100 10,000.00

  โตะทํางานระดับ  3-6   -   -   -   -   - 100 5,000.00

รายจายจริง ประมาณการ
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 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร   - 6,990.00   -   -   -   -   -

  กลองถายภาพนิ่ง  ระบบดิจิตอล   - 6,990.00   -   -   -   -   -

ครุภัณฑงานบานงานครัว   -   - 3,900.00   -   -   -   -

  เตียงนอนเหล็ก  2  ชั้น   -   - 3,900.00   -   -   -   -

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง 98,130.00 43,000.00 54,000.00 60,000.00   -   -   -

  ชุดผจญเพลิง   -   -   - 60,000.00   -   -   -

  หัวฉีดดับเพลิงปรับฝอยแบบคันโยกอัตโนมัติ   -   - 54,000.00   -   -   -   -

  เครื่องสูบน้ํามอเตอรไฟฟา 30,000.00   -   -   -   -   -   -

  เครื่องดับเพลิงถังเคมีแหง 48,750.00   -   -   -   -   -   -

  เครื่องดับเพลิง  (หัวฉีดทองเหลือง+ขอแยกสามทาง) 19,380.00   -   -   -   -   -   -

  ชุดสัญญาณไฟไซเรน 16,000.00   -   -   -   -   -

  แทนปนติดรถน้ําดับเพลิง 27,000.00   -   -   -   -   -

ครุภัณฑอื่น   -   -   - 25,000.00 15,000.00 -100   -

  แผงกั้นจราจร   -   -   - 25,000.00   -   -   -

  ถังแกส   -   -   -   - 15,000.00 -100   -

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 35,434.25 87,200.00 91,247.75 17,200.00 100,000.00 400 500,000.00

รวมงบลงทุน 133,564.25 137,190.00 149,147.75 102,200.00 115,000.00 347.82 515,000.00

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 927,910.55 921,456.80 1,317,637.97 1,414,450.35 2,028,200.00 23.04 2,495,700.00

รายจายจริง ประมาณการ
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แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน

เงินเดือนพนักงาน   -   -   -   - 50,000.00 0 50,000.00

รวมหมวดเงินเดือน   -   -   -   - 50,000.00 0 50,000.00

งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทน

  คาตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ   -  - 3,360.00 5,550.00 5,000.00 0 5,000.00

  คาเชาบาน   -   -   -   - 5,000.00 0 5,000.00

  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   -   -   -   - 5,000.00 0 5,000.00

  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล   -   -   -   - 5,000.00 0 5,000.00

รวมหมวดคาตอบแทน   -   - 3,360.00 5,550.00 20,000.00 0 20,000.00

หมวดคาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 2,000.00 1,200.00 3,600.00   - 3,000.00 0 3,000.00

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ   -   -   -   - 195,000.00 -2.56 190,000.00

รายจายหมวดอื่น  ๆ  

  โครงการวันเด็กแหงชาติ   -   -   -   - 150,000.00 0 150,000.00

  โครงการสงเสริมประสบการณเรียนรูแกเด็ก   -   -   -   - 40,000.00 0 40,000.00

เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   - 4,360.00    -   - 5,000.00 0 5,000.00

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,340.00 500.00 1,950.00   - 5,000.00 0 5,000.00

รวมหมวดคาใชสอย 3,340.00 6,060.00 5,550.00   - 203,000.00 0 203,000.00

ประมาณการ
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หมวดคาวัสดุ

  วัสดุสํานักงาน 69,164.00 17,713.00 19,957.00 25,174.00 40,000.00 0 40,000.00

  วัสดุไฟฟาและวิทยุ 2,950.00   - 2,923.00 4,910.00 5,000.00 0 5,000.00

  วัสดุงานบานงานครัว   -   -   -   - 3,000.00 0 3,000.00

  วัสดุยานพาหนะและขนสง   -   - 1,210.00 1,350.00 3,000.00 0 3,000.00

  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,309.93 2,304.27 2,438.49 2,684.28 5,000.00 0 5,000.00

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,000.00   -   -   - 5,000.00 0 5,000.00

  วัสดุคอมพิวเตอร 12,300.00 17,740.00 28,140.00 39,880.00 40,000.00 0 40,000.00

  วัสดุอื่น  ๆ  (อาหารเสริมนม)   -   -    -   - 3,215,940.00 2.15 3,285,100.00

รวมหมวดคาวัสดุ 87,723.93 37,757.27 54,668.49 73,998.28 3,316,940.00 2.08 3,386,100.00

รวมงบดําเนินงาน 91,063.93 43,817.27 63,578.49 79,548.28 3,539,940.00 1.95 3,609,100.00

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน 50,000.00   - 3,600.00 5,500.00   -   -   -

  ตูเหล็กเก็บเอกสาร  15  ลิ้นชัก   -   - 3,600.00   -   -   -   -

  ตูเหล็กเก็บเอกสาร   -   -   - 5,500.00   -   -   -

  โตะเอนกประสงค 50,000.00   -   -   -   -   -   -

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ   -    - 5,790.00   -   -   -   -

  เครื่องบันทึกเสียง   -   - 5,790.00   -   -   -   -

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 2,500.00   - 21,990.00   -   - 100 6,000.00

  โทรโขง 2,500.00   -   -   -   -   -   -

  โทรทัศน  ซี  ดี  (LCD  TV)   -   - 21,990.00   -   -   -   -

  กลองถายรูปดิจิตอล   -   -   -   -   - 100 6,000.00

รายจายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร   -   - 4,890.00 39,500.00 15,000.00 26.66 19,000.00

  เครื่องเลเซอร  พรินเตอร  แบบออลอินวัน   -   - 4,890.00   -   -   -   -

  เครื่องคอมพิวเตอร  Notebook   -   -   - 39,500.00   - 100 19,000.00

  เครื่องพิมพเลเซอรสีมัลติฟงกชัน   -   -   -   - 15,000.00 -100   -

รวมงบลงทุน 52,500.00   - 36,270.00 45,000.00 15,000.00 66.66 25,000.00

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ   -   -   -   - 4,714,200.00 53.15 7,220,000.00

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสังกัดสพฐ.   -   -   -   - 4,594,200.00 57.15 7,220,000.00

  1.  โรงเรียนวัดประทุมทายการาม   -   -   -   - 3,580,200.00 59.32 5,704,000.00

  2.  โรงเรียนบานบางฉาง   -   -   -   - 1,014,000.00 49.50 1,516,000.00

อุดหนุนโรงเรียนวัดประทุมทายการามตามโครงการ   -   -   -   - 120,000.00 -100    -

คาตอบแทนวิทยากรครูตางประเทศฯ

รวมงบเงินอุดหนุน   -   -   -   - 4,714,200.00 53.15 7,220,000.00

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 143,563.93 43,817.27 99,848.49 124,548.28 8,319,140.00 31.07 10,904,100.00

รายจายจริง ประมาณการ
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งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

หมวดคาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ 99,897.92 97,859.50 141,963.37 187,827.41  -  -   -

รายจายหมวดอื่น  ๆ

  โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 99,897.92 97,859.50 141,963.37 187,827.41   -   -   -

รวมหมวดคาใชสอย 99,897.92 97,859.50 141,963.37 187,827.41   -   -   -

 

หมวดคาวัสดุ 2,292,340.00 3,148,028.40 2,956,200.00 3,012,000.00   -   -   -

วัสดุอื่น  ๆ 2,292,340.00 3,148,028.40 2,956,200.00 3,012,000.00   -   -   -

รวมหมวดคาวัสดุ 2,292,340.00 3,148,028.40 2,956,200.00 3,012,000.00  -   -   -

รวมงบดําเนินงาน 2,392,237.92 3,245,887.90 3,098,163.37 3,199,827.41    -   -   -

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสําหรับหนวยงานของรัฐฯ

  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 2,332,000.00 4,815,200.00 4,521,400.00 4,579,200.00   -   -   -

  1.  โรงเรียนวัดประทุมทายการาม   -   - 3,382,600.00 3,478,800.00  -   -   -

  2.  โรงเรียนบานบางฉาง   -   - 1,138,800.00 1,050,400.00  -   -   -

  เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดประทุมทายการามตามโครงการ   -   -   - 50,000.00   -   -   -

แขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ ป 2555

รวมงบเงินอุดหนุน 2,332,000.00 4,815,200.00 4,521,400.00 4,579,200.00  -   -   -

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,724,237.92 8,061,087.90 7,619,563.37 7,779,027.41   -   -   -
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งานศึกษาไมกําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

หมวดคาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ   - 169,355.00 148,474.00 146,209.00   -   -   -

รายจายหมวดอื่น  ๆ  

  โครงการสงเสริมประสบการณเรียนรูแกเด็กและเยาวชนฯ   - 49,355.00 28,654.00 28,525.00   -   -   -

  โครงการเขาคายฝกอบรมจริยธรรมเยาวชน   - 60,000.00 59,820.00 58,534.00   -   -

  โครงการอบรมเขาคายภาษาอังกฤษ   - 60,000.00 60,000.00 59,150.00   -   -   -

รวมหมวดคาใชสอย   - 169,355.00 148,474.00 146,209.00   -   -   -

รวมงบดําเนินงาน   - 169,355.00 148,474.00 146,209.00   -   -   -

รวมงานศึกษาไมกําหนดระดับ   - 169,355.00 148,474.00 146,209.00    -   -   -

รวมแผนงานการศึกษา 4,867,801.85 8,274,260.17 7,867,885.86 8,049,784.69 8,319,140.00 31.07 10,904,100.00

37

รายจายจริง ประมาณการ



ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 ยอดตาง(%) ป  2557

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน

  เงินเดือนพนักงาน 262,953.54 440,028.39 478,560.00 518,700.00 554,100.00 0.54 557,100.00

  เงินเพิ่มตาง  ๆ  พนักงาน 18,000.00 18,000.00 19,860.00 31,092.67 49,200.00 4.87 51,600.00

รวมหมวดเงินเดือน 280,953.54 458,028.39 498,420.00 549,792.67 603,300.00 0.89 608,700.00

งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทน

  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15,120.00 9,660.00 27,960.00 19,560.00 30,000.00 0 30,000.00

  คาเชาบาน 31,000.00 56,887.00 61,200.00 61,200.00 69,600.00 -12.06 61,200.00

  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,000.00 10,000.00 13,937.00 21,937.00 20,000.00 0 20,000.00

  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 1,178.00 5,456.00 16,797.00 37,780.00 50,000.00 0 50,000.00

รวมหมวดคาตอบแทน 57,298.00 82,003.00 119,894.00 140,477.00 169,600.00 -4.95 161,200.00

หมวดคาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ    -   - 1,365.00 440.00 10,000.00 0 10,000.00

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ 14,768.00 22,530.00 14,039.81   - 50,000.00 0 50,000.00

รายจายหมวดอื่น  ๆ

  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 14,768.00 22,530.00 14,039.81   - 50,000.00 0 50,000.00

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 31,355.00 1,760.00 4,310.00   - 20,000.00 -50 10,000.00

รวมหมวดคาใชสอย 46,123.00 24,290.00 19,714.81 440.00 80,000.00 -12.50 70,000.00

หมวดคาวัสดุ

  วัสดุสํานักงาน 19,618.00 16,912.00 26,292.00 14,379.00 30,000.00 0 30,000.00

  วัสดุไฟฟาและวิทยุ 1,836.00   - 3,381.00   - 5,000.00 0 5,000.00

  วัสดุงานบานงานครัว   -   - 6,275.00 4,790.00 10,000.00 0 10,000.00

  วัสดุยานพาหนะและขนสง   -   -   -   - 20,000.00 0 20,000.00

รายจายจริง ประมาณการ
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  วัสดุโฆษณาและเผยแพร   - 335.00   - 3,510.00 10,000.00 0 10,000.00

  วัสดุคอมพิวเตอร 15,340.00 9,445.00 21,520.00 22,780.00 40,000.00 0 40,000.00

รวมหมวดคาวัสดุ 36,794.00 26,692.00 57,468.00 45,459.00 115,000.00 0 115,000.00

หมวดคาสาธารณูปโภค   - 2,000.00   -   - 2,000.00 0 2,000.00

คาไปรษณีย  อากรแสตมป   - 2,000.00   -   - 2,000.00 0 2,000.00

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค   - 2,000.00   -   - 2,000.00 0 2,000.00

รวมงบดําเนินงาน 140,215.00 134,985.00 197,076.81 186,376.00 366,600.00 -5.01 348,200.00

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน   -   - 8,240.00   -   - 100 14,000.00

  โตะทํางานระดับ 1-2   -   - 3,500.00   -   -   -    -

  โตะวางคอมพิวเตอร   -   - 4,740.00   -   -   -   -

  เกาอี้พักคอย   -   -   -   -   - 100 10,000.00

  เกาอี้ทํางาน   -   -   -   -   - 100 4,000.00

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ   -   - 5,790.00   -   -   -   -

  เครื่องบันทึกเสียง   -   - 5,790.00   -   -   -   -

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร   -   -   -   -   - 100 6,000.00

  กลองดิจิตอล   -   -   -   -   - 100 6,000.00

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 36,690.00   - 6,200.00 38,400.00 50,000.00 -100   -

  เครื่องคอมพิวเตอร   -   -   - 38,400.00 50,000.00 -100   -

  คอมพิวเตอร  NoteBook 31,900.00   -   -   -   -   -   -

  เครื่องสํารองไฟ 4,790.00   -   -   -   -   -   -

  เครื่องพรินเตอร   -   - 6,200.00   -   -   -   -

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ   - 15,000.00   -   - 30,000.00 -33.33 20,000.00

รวมงบลงทุน 36,690.00 15,000.00 20,230.00 38,400.00 80,000.00 -50 40,000.00

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 457,858.54 608,013.39 715,726.81 774,568.67 1,049,900.00 -5.04 996,900.00
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

หมวดคาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ 389,652.00 412,740.00 339,706.00 262,032.00 340,000.00 -38.23 210,000.00

รายจายหมวดอื่น  ๆ

  โครงการอาหารปลอดภัย  เด็กไทยฉลาด   - 38,750.00 35,655.00 40,000.00 -100   -

  โครงการปองกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบา 49,630.00 50,000.00 49,516.00 49,200.00 50,000.00 0 50,000.00

  โครงการอบรมแกนนํานักเรียนเยาวชนไทย  ผนึกหัวใจ   -   - 28,700.00   -   -   -   -

ตานภัยยาเสพติด

  โครงการเยาวชนไทยหางไกลเอดส   -   - 29,960.00 28,292.00 30,000.00 -100   -

  โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล   -   - 98,400.00   -   -   -   -

  โครงการควบคุมปองกันโรคชิคุนกุนยา   - 49,920.00 53,400.00   -   -   -   -

  โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ  อสม.เทศบาลตําบลสิชล   -   - 29,930.00 49,866.00 50,000.00 0 50,000.00

  โครงการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก 114,750.00 49,920.00 49,800.00 50,000.00 70,000.00 0 70,000.00

  โครงการควบคุมปองกันโรคเอดส 19,940.00 25,450.00   -   -   -   -   -

  โครงการปองกันและตอตานการใชยาเสพติดใน 17,552.00   -   -   -   -   -   -

สถานศึกษาในเขตเทศบาล

  โครงการฝกอบรมสุขาภิบาลอาหาร 24,720.00   -   -   -   -   -   -

  โครงการคัดกรองสุขภาพทั่วไป 113,510.00   -   -   -   -  -   -

  โครงการสรางเสริมสุขภาพออกกําลังกายผูสูงอายุ 29,550.00   -   -   -   -   -   -

  โครงการฝกอบรมฟนฟูประสิทธิภาพและทัศนศึกษา 99,704.00 100,000.00   -   -   -   -   -

ดูงานเทศบาลอื่น   

  โครงการกิจกรรมวัน อสม. 20,000.00 29,400.00   -   -   -   -   -

  โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยผูสูงอายุ   - 29,300.00   -   - 30,000.00 -100   -

  โครงการดําเนินการศูนยปฏิบัติการตอตานเพื่อ   - 40,000.00   -   -   -   -   -

เอาชนะยาเสพติด

40

รายจายจริง ประมาณการ



ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 ยอดตาง(%) ป  2557

  โครงการรณรงคประชาสัมพันธและจัดกิจกรรม 19,669.00 40,000.00 0 40,000.00

ตานยาเสพติด

  โครงการตลาดสดนาซื้อ   -   -   - 29,350.00 30,000.00 -100    -

รวมหมวดคาใชสอย 489,356.00 412,740.00 339,706.00 262,032.00 340,000.00 -38.23 210,000.00

หมวดคาวัสดุ

  วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 8,142.00   -   -   - 20,000.00 0 20,000.00

รวมหมวดคาวัสดุ 8,142.00   -   -   - 20,000.00 0 20,000.00

รวมงบดําเนินงาน 497,498.00 412,740.00 339,706.00 262,032.00 360,000.00 -36.11 230,000.00

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑ

  ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย   - 90,000.00   -   -   -   -   -

รวมงบลงทุน  - 90,000.00   -   -   -   -   -

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรที่จัดตั้งตามกฎหมาย   -   -   -   - 100,000.00 0 100,000.00

  เงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)  -   -  -   - 100,000.00 0 100,000.00

เทศบาลตําบลสิชล  

รวมงบเงินอุดหนุน   -   -   -   - 100,000.00 0 100,000.00

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 497,498.00 502,740.00 339,706.00 262,032.00 460,000.00 -28.26 330,000.00

รวมแผนงานสาธารณสุข 955,356.54 1,110,753.39 1,055,432.81 1,036,600.67 1,509,900.00 -12.12 1,326,900.00
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน

  เงินเดือนพนักงาน 835,138.38 895,850.00 978,550.97 1,075,080.00 1,151,300.00 8.94 1,254,240.00

  เงินเพิ่มตาง  ๆ  พนักงาน 20,420.00 16,630.00 5,200.00 1,530.00 1,000.00 900 10,000.00

  เงินประจําตําแหนง   -   -   - 134,400.00 134,400.00   - 134,400.00

  คาจางพนักงานจาง 344,760.00 359,640.00 375,540.00 403,920.00 404,000.00 10.58 446,760.00

  เงินเพิ่มตาง  ๆ  ของพนักงานจาง 118,200.00 116,280.00 110,148.00 138,816.00 141,500.00 -8.12 130,000.00

รวมหมวดเงินเดือน 1,318,518.38 1,388,400.00 1,469,438.97 1,753,746.00 1,832,200.00 7.81 1,975,400.00

งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทน

  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจาง   - 9,600.00   -   -   -   -   -

  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000.00   - 13,020.00 23,080.00 30,000.00 0 30,000.00

  คาเชาบาน 76,800.00 83,500.00 85,400.00 86,400.00 108,000.00 0 108,000.00

  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 15,000.00 0 15,000.00

  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 5,993.00 14,409.00 19,190.00 8,287.00 50,000.00 0 50,000.00

รวมหมวดคาตอบแทน 90,993.00 110,709.00 120,810.00 120,967.00 203,000.00 0 203,000.00

หมวดคาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   - 25,000.00 480.00 6,500.00 40,000.00 50 60,000.00

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ 10,100.00 16,010.00 9,300.00 30,993.00 50,000.00 0 50,000.00

รายจายหมวดอื่น  ๆ

  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 10,100.00 16,010.00 9,300.00 30,993.00 50,000.00 0 50,000.00

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 14,220.00 20,807.37 4,350.00 8,395.00 30,000.00 0 30,000.00

รวมหมวดคาใชสอย 24,320.00 61,817.37 14,130.00 45,888.00 120,000.00 16.66 140,000.00

รายจายจริง ประมาณการ
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หมวดคาวัสดุ

  วัสดุสํานักงาน 9,482.60 7,666.00 9,891.50 19,771.00 20,000.00 0 20,000.00

  วัสดุกอสราง 119,010.90 119,796.85 205,581.94 139,510.78 150,000.00 33.33 200,000.00

  วัสดุยานพาหนะและขนสง   - 180.00 135.00 4,100.00 30,000.00 0 30,000.00

  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 11,138.74 23,134.00 36,475.49 27,440.25 50,000.00 0 50,000.00

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร   -   -   -   - 3,000.00 0 3,000.00

  วัสดุเครื่องแตงกาย   - 14,980.00  -   - 15,000.00 0 15,000.00

  วัสดุคอมพิวเตอร 10,045.00 7,740.00 12,340.00 18,130.00 20,000.00 100 40,000.00

รวมหมวดคาวัสดุ 149,677.24 173,496.85 264,423.93 208,952.03 288,000.00 24.30 358,000.00

รวมงบดําเนินงาน 264,990.24 346,023.22 399,363.93 375,807.03 611,000.00 14.72 701,000.00

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน 45,000.00   -   -   -   -   -

  ตูเก็บเอกสาร   - 45,000.00   -   -   -   -   -

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 40,000.00 467,000.00   -   -   -   -   -

  รถจักรยานยนต 40,000.00   -   -   -   -   -   -

  รถบรรทุก  (ดีเซล)   - 467,000.00   -   -   -   -   -

ครุภัณฑกอสราง   -   -   -   -   - 100 150,000.00

  เครื่องบดอัดดิน   -   -   -   -   - 100 150,000.00

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 95,290.00   - 44,252.00 27,000.00   - 100 16,000.00

  เครื่องคอมพิวเตอร 95,290.00   - 44,252.00   -   -    -   -

  เครื่องคอมพิวเตอร  Note  Book   -   -   - 27,000.00   -   -  -

  เครื่องสํารองกระแสไฟฟา   -   -   -   -   - 100 16,000.00

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ    -   - 5,040.00 5,960.00 15,000.00 0 15,000.00

รวมงบลงทุน 135,290.00 512,000.00 49,292.00 32,960.00 15,000.00 1106 181,000.00

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,718,798.62 2,246,423.22 1,918,094.90 2,162,513.03 2,458,200.00 16.23 2,857,400.00

รายจายจริง ประมาณการ
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งานไฟฟาและถนน

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน

  เงินเดือนพนักงาน 101,930.00 108,415.00 120,840.00 132,900.00 143,600.00 12.81 162,000.00

  เงินเพิ่มตาง  ๆ  พนักงาน 18,000.00 18,000.00 17,460.00 16,920.00 3,900.00 -74.35 1,000.00

  คาจางพนักงานจาง 60,960.00 60,960.00 62,520.00 64,080.00 64,100.00 0 64,100.00

  เงินเพิ่มตาง  ๆ  ของพนักงานจาง 18,000.00 18,000.00 18,000.00 37,440.00 44,000.00 0 44,000.00

รวมหมวดเงินเดือน 198,890.00 205,375.00 218,820.00 251,340.00 255,600.00 6.06 271,100.00

งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทน

  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,900.00   -   -  - 15,000.00 0 15,000.00

รวมหมวดคาตอบแทน 4,900.00  -   -   - 15,000.00 0 15,000.00

หมวดคาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่น  ๆ

  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 10,000.00   -   -   - 10,000.00 0 10,000.00

คาบํารุงรักษาและซอมแซม  -   - 6,935.00 4,366.67 10,000.00 0 10,000.00

รวมหมวดคาใชสอย 10,000.00   - 6,935.00 4,366.67 20,000.00 0 20,000.00

รายจายจริง ประมาณการ
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หมวดคาวัสดุ

  วัสดุไฟฟาและวิทยุ 99,635.00 193,522.00 199,286.10 193,590.00 200,000.00 13.04 230,000.00

  วัสดุกอสราง  -   -   -   -   - 100 6,000.00

  วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,550.00 3,595.00 755.00 8,850.00 50,000.00 0 50,000.00

  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 39,326.94 43,426.01 42,010.03 37,657.83 80,000.00 -12.50 70,000.00

  วัสดุเครื่องแตงกาย   - 9,994.00   -   - 15,000.00 0 15,000.00

รวมหมวดคาวัสดุ 144,511.94 250,537.01 242,051.13 240,097.83 345,000.00 7.53 371,000.00

รวมงบดําเนินงาน 159,411.94 250,537.01 248,986.13 244,464.50 380,000.00 6.84 406,000.00

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑ

ครุภัณฑกอสราง 108,500.00   -   -   -   -   -   -

  สวานไฟฟาชนิดโรตารี่ 10,000.00   -   -   -   -   -   -

  สวานชนิดสกัดหรือกระแทกคอนกรีต 70,500.00   -   -   -  -   -   -

  หินเจียไฟฟา 3,000.00   -   -   -   -   -   -

  เลื่อยโซยนต 25,000.00   -  -   -   -   -   -

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ   -   -   -   - 224,000.00 -100   -

  ตูควบคุมเปด-ปดไฟฟาสาธารณะ   -   -   -   - 224,000.00 -100   -

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 42,000.00   - 5,350.00   - 20,000.00 0 20,000.00

รวมหมวดคาครุภัณฑ 150,500.00   - 5,350.00   - 244,000.00 -91.80 20,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

  โครงการกอสรางปรับปรุงศาลาประชาคม 1,212,000.00   -   -   -   -   -   -

  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสมเด็จ 244,000.00   -   -   -   -   -   -

ซอย  2

  โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ําคอนกรีต 1,395,000.00   -   -   -   -   -   -

เสริมเหล็ก  ถ.ศุภโยคพัฒนาบริเวณสามแยกปากน้ํา
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  โครงการกอสรางปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา 2,153,000.00   -   -   -   -   -   -

คอนกรีตเสริมเหล็กถนนกังสะวิบูลย

  โครงการกอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 520,000.00   -   -   -   -   -   -

ถนนรถไฟ  ซอย  2

  โครงการขยายไฟฟา 60,000.00   -   -   -   -   -   -

  โครงการขยายแนวเขตประปา  ถนนพรุกง 50,000.00   -   -   -   -   -  -

  โครงการกอสรางถนน คสล.ถนนสมเด็จ  ซอย  1 547,500.00   -   -   -   -   -   -

  โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  คสล.ถนนพรุลุงเดช   - 1,290,000.00   -   -   -   -   -

  โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตและ   -   - 2,608,000.00   -   -   -   -

ทอระบายน้ํา  คสล.ถนนวิริยะพานิช

  โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  คสล.ถนนประชาสรรค   -   - 690,000.00   -   -   -   -

  โครงการขยายแนวเขตประปา  ถนนปราณี   -  - 114,000.00   -   -   -   -

  โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  คสล.ถนนสมเด็จ   -   -   - 325,000.00   -   -   -

ซอย  1

  โครงการขยายแนวเขตประปา  ถนนชลสินธุ   -   -  - 348,000.00   -   -   -

  โครงการขยายแนวเขตประปา  ถนนเชวงดวงเดือน   -   -   - 199,000.00   -  -   -

ชีวานิช

  โครงการกอสรางสะพานโคงระหวางพรุกงกับหมูบาน   -   -   - 800,000.00   -   -   -

พยนตวิลเลจ

  โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  คสล.ดานซาย   -  -   -   - 1,312,000.00 -100   -

ถนนราชพัฒนา

  โครงการขยายแนวเขตประปา  ถนนประชาสรรค  -   -   -   - 250,000.00 -100  -

ซอย  3,4

  โครงการกอสรางอาคารที่จอดรถบริเวณสํานักงาน   -   -   -   - 650,000.00 -100   -

  โครงการกอสรางและปรับปรุงอาคารคอนกรีต   -   -   -   - 900,000.00 -100   -

เสริมเหล็กชั้นเดียว
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  โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต   -   -   -   -   - 100 1,334,300.00

ถนนเชวงดวงเดือน

  โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต   -   -   -   -   - 100 230,000.00

ถนนเจริญทรัพย

  โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต    -   -   -   -   - 100 456,600.00

ถนนระหวางอาคารแถวหนากับแถวหลังหมูบาน

พยนตวิลเลจ

  โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต    -   -   -   -  - 100 521,800.00

ถนนรถไฟ  ซอย  1

  โครงการขยายแนวเขตประปาในเขตเทศบาล   -   -   -   -   - 100 220,000.00

(ถนนเขาหมูบานสะพานน้ําแดงพลาซา)

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 6,181,500.00 1,290,000.00 3,412,000.00 1,672,000.00 3,112,000.00 -11.22 2,762,700.00

รวมงบลงทุน 6,332,000.00 1,290,000.00 3,417,350.00 1,672,000.00 3,356,000.00 -17.08 2,782,700.00

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ   -   -   - 204,670.81   -   -   -

  อุดหนุนโครงการขยายแนวเขตไฟฟาสาธารณะ   -   -   - 204,670.81   -   -   -

ถนนขอจิตตเมตต

รวมงบเงินอุดหนุน      -    -   - 204,670.81   -   -   -

รวมงานไฟฟาและถนน 6,690,301.94 1,745,912.01 3,885,156.13 2,372,475.31 3,991,600.00   -13.32 3,459,800.00

รายจายจริง ประมาณการ
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งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน

  คาจางพนักงานจาง 60,960.00 60,960.00 62,520.00 64,080.00 64,100.00 200 192,300.00

  เงินเพิ่มตาง  ๆ  ของพนักงานจาง 18,000.00 18,000.00 18,000.00 37,440.00 44,000.00 200 132,000.00

รวมหมวดเงินเดือน 78,960.00 78,960.00 80,520.00 101,520.00 108,100.00 200 324,300.00

งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทน

  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   -   -   -   - 5,000.00 0 5,000.00

รวมหมวดคาตอบแทน   -   -   -   - 5,000.00 0 5,000.00

หมวดคาใชสอย

  คาบํารุงรักษาและซอมแซม   -   -   -   - 5,000.00 0 5,000.00

รวมหมวดคาใชสอย   -   -   -   - 5,000.00 0 5,000.00

หมวดคาวัสดุ

  วัสดุงานบานงานครัว   - 515.00 192.60   - 5,000.00 0 5,000.00

  วัสดุยานพาหนะและขนสง   -   -   -   -   - 100 15,000.00

  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,801.24 4,432.05 8,764.02 6,550.63 25,000.00 0 25,000.00

  วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 215.00   -   -   - 5,000.00 0 3,000.00

  วัสดุการเกษตร 3,000.00 300.00 982.40   - 25,000.00 0 25,000.00

  วัสดุเครื่องแตงกาย   -   -   -   - 10,000.00 0 10,000.00

  วัสดุสํารวจ   -   -   -   - 12,000.00 0 12,000.00

รวมหมวดคาวัสดุ 9,016.24 5,247.05 9,939.02 6,550.63 82,000.00 15.85 95,000.00

รวมงบดําเนินงาน 9,016.24 5,247.05 9,939.02 6,550.63 92,000.00 14.13 105,000.00
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งบลงทุน 1,712,000.00   -   -   -   -   -   -

หมวดคาครุภัณฑ 1,712,000.00   -   -   -   -   -   -

  โครงการจัดซื้อครุภัณฑกีฬาสําหรับออกกําลังกาย 857,000.00   -   -   -   -   -   -

กลางแจงพรอมติดตั้งบริเวณสวนสุขภาพฯ   -

  โครงการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องเด็กเลนและครุภัณฑ 855,000.00   -   -   -   -   -   -

กีฬาสําหรับออกกําลังกายกลางจางพรอมติดตั้ง

บริเวณสวนสาธารณะพรุกง

ครุภัณฑการเกษตร   -   -   -   - 32,000.00 -100   -

  เครื่องตัดแตงกิ่งไม  พุมไม  ชนิดเครื่องยนต   -   -   -   - 17,000.00 -100   -

  เครื่องตัดหญา   -   -   -   - 15,000.00 -100   -

รวมงบลงทุน 1,712,000.00    -   -   - 32,000.00 -100   -

รวมงานสวนสาธารณะ 1,799,976.24 84,207.05 90,459.02 108,070.63 232,100.00 84.96 429,300.00

รายจายจริง ประมาณการ
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน

  คาจางลูกจางประจํา 154,620.00 164,940.00 179,100.00 190,190.00 202,500.00 4.14 210,900.00

  คาจางพนักงานจาง 1,774,467.10 1,754,856.77 1,862,354.39 1,952,303.22 1,988,100.00 1.03 2,008,700.00

  เงินเพิ่มตาง  ๆ  ของพนักงานจาง 500,238.71 489,969.67 508,459.84 990,084.84 1,115,200.00 -92.44 84,200.00

รวมหมวดเงินเดือน 2,429,325.81 2,409,766.44 2,549,914.23 3,132,578.06 3,305,800.00 -30.31 2,303,800.00

งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 135,080.00 125,400.00 197,060.00 145,520.00 250,000.00 0 250,000.00

รวมหมวดคาตอบแทน 135,080.00 125,400.00 197,060.00 145,520.00 250,000.00 0 250,000.00

หมวดคาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 620.00 14,965.00   - 515,323.75 50,000.00 0 50,000.00

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ 326,585.00 383,825.00 488,915.00 432,078.75 490,000.00 0 490,000.00

รายจายหมวดอื่น  ๆ

  โครงการอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม   -   -   -   -   - 100 20,000.00

  โครงการรักษสิ่งแวดลอม 19,880.00   -   -   - 20,000.00 -100   -

  โครงการปลูกหญาแฝกตามพระราชดําริ   -   -   -   - 20,000.00 0 20,000.00

  คาธรรมเนียมในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 306,705.00 383,825.00 438,915.00 432,078.75 450,000.00 0 450,000.00

  คาใชจายในการฝงกลบขยะมูลฝอย   -   - 50,000.00   -   -   -   -

  คาบํารุงรักษาและซอมแซม   - 52,015.00 52,793.84 83,245.00 70,000.00 0 70,000.00

รวมหมวดคาใชสอย 327,205.00 450,805.00 541,708.84 1,030,647.50 610,000.00 0 610,000.00

รายจายจริง ประมาณการ
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หมวดคาวัสดุ

  วัสดุงานบานงานครัว 93,900.00 41,595.00 96,300.00 389,580.00 200,000.00 0 200,000.00

  วัสดุกอสราง 1,522.50 8,269.80   - 13,542.49 20,000.00 0 20,000.00

  วัสดุยานพาหนะและขนสง 68,900.00 83,925.00 70,210.00 82,715.00 100,000.00 0 100,000.00

  วัสดุน้ํามันและหลอลื่น 544,431.11 635,115.09 655,825.85 657,079.78 800,000.00 0 800,000.00

  วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย   -   - 5,250.00   - 10,000.00 0 10,000.00

  วัสดุการเกษตร 17,130.00 19,490.00 25,895.00 14,550.00 30,000.00 0 30,000.00

  วัสดุเครื่องแตงกาย 42,510.00 15,600.00 29,460.00 50,960.00 50,000.00 0 50,000.00

  วัสดุอื่น  ๆ   - 99,600.00   -   -   -   -   -

รวมหมวดคาวัสดุ 768,393.61 903,594.89 882,940.85 1,208,427.27 1,210,000.00 0 1,210,000.00

รวมงบดําเนินงาน 1,230,678.61 1,479,799.89 1,621,709.69 2,384,594.77 2,070,000.00 0 2,070,000.00

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 48,500.00   -   -   -   -   -   -

  โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรถบรรทุกขยะ 48,500.00   -   -   -   -   -   -

ครุภัณฑการเกษตร 27,900.00 29,500.00   -   -   -   -   -

  เครื่องตัดหญา 27,900.00   -   -   -   -   -   -

  เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง   - 29,500.00   -   -   -   -    -

ครุภัณฑงานบานงานครัว   -   -   -   -   - 100 45,000.00

  เครื่องตัดหญา   -   -   -   -   - 100 45,000.00

ครุภัณฑโรงงาน   -   -   - 2,500.00   -   -   -

  เครื่องเจีย  4  นิ้ว   -   -   - 2,500.00   -   -   -

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 43,578.00 62,130.00 269,439.07 61,660.00 200,000.00 0 200,000.00

รวมงบลงทุน 119,978.00 91,630.00 269,439.07 64,160.00 200,000.00 22.50 245,000.00

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,779,982.42 3,981,196.33 4,441,062.99 5,581,332.83 5,575,800.00 -17.16 4,618,800.00

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 13,989,059.22 8,057,738.61 10,334,773.04 10,224,391.80 12,257,700.00 -7.28 11,365,300.00
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน

งบบุคลากร 209,398.71 300,960.00 358,620.97 416,295.00 440,700.00 4.60 461,000.00

หมวดเงินเดือน

  เงินเดือนพนักงาน 66,532.90 155,760.00 218,220.97 241,080.00 260,600.00 7.44 280,000.00

  เงินเพิ่มตาง  ๆ  ของพนักงาน 11,225.81 9,000.00   -   -   -   -   -

  คาจางพนักงานจาง 113,640.00 118,200.00 123,400.00 134,160.00 139,600.00 3.86 145,000.00

  เงินเพิ่มตาง  ๆ  ของพนักงานจาง 18,000.00 18,000.00 17,000.00 41,055.00 40,500.00 -11.11 36,000.00

รวมหมวดเงินเดือน 209,398.71 300,960.00 358,620.97 416,295.00 440,700.00 4.60 461,000.00

งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทน

  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 31,700.00 33,970.00 47,710.00 20,460.00 50,000.00 0 50,000.00

  คาเชาบาน   - 24,000.00 28,800.00 34,200.00 36,000.00 0 36,000.00

  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 573.00   - 1,105.00   - 10,000.00 0 10,000.00

รวมหมวดคาตอบแทน 32,273.00 57,970.00 77,615.00 54,660.00 96,000.00 0 96,000.00

หมวดคาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ 28,000.00   - 550.00 11,700.00 30,000.00 0 30,000.00

รายจายหมวดอื่น  ๆ

  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักจัดการชุมชน 25,000.00   -   -   -   -   -   -

  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 3,000.00   - 550.00 11,700.00 30,000.00 0 30,000.00

รวมหมวดคาใชสอย 28,000.00   - 550.00 11,700.00 30,000.00 0 30,000.00

รวมงบดําเนินงาน 60,273.00 57,970.00 78,165.00 66,360.00 126,000.00 0 126,000.00

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสรางความเขมแข็ง 269,671.71 358,930.00 436,785.97 482,655.00 566,700.00 3.58 587,000.00

ของชุมชน
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งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 680,409.00 485,164.00 58,646.00 122,753.00 730,000.00 0.68 735,000.00

งบดําเนินงาน 680,409.00 485,164.00 48,646.00 122,753.00 730,000.00 0.68 735,000.00

หมวดคาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ 680,409.00 485,164.00 48,646.00 122,753.00 730,000.00 0.68 735,000.00

รายจายหมวดอื่น  ๆ

  โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูล จปฐ. 32,139.00 32,716.00 33,289.00 34,314.00   -   -   -

  โครงการสงเสริมอาชีพชุมชนในเขตเทศบาล   - 45,578.00   - 30,857.00 20,000.00 0 20,000.00

  โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน   -   - 13,857.00 12,936.00   -   -   -

  โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน   -   - 900.00 8,300.00   -   -   -

  โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน   -   - 600.00   -   -   -   -

  โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมสตรีในชุมชน   -   -   - 17,706.00   -   -   -

  โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูพิการ   -   -   - 10,840.00   -   -   -

  โครงการฝกอบรมคณะกรรมการชุมชนยอยฯ 600,000.00 406,870.00   -   - 600,000.00 0 600,000.00

  โครงการรวมใจสองปญญาสูเยาวชนและครอบครัว 48,270.00   -   -   -   -   -   -

  โครงการจางนักเรียน  นักศึกษาฯ    -   -   - 7,800.00 15,000.00 0 15,000.00

  โครงการสนับสนุนการจัดทําบัญชีครัวเรือนฯ   -   -   -   - 40,000.00 0 40,000.00

  โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน   -   -   -   - 15,000.00 -33.33 10,000.00

  โครงการสงเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว 20,000.00 0 20,000.00

  โครงการเพิ่มศักยภาพและสงเสริมกิจกรรมเด็ก   -   -   -   - 20,000.00 50 30,000.00

ผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูดอยโอกาส

รวมหมวดคาใชสอย 680,409.00 485,164.00 48,646.00 122,753.00 730,000.00 0.68 735,000.00

รวมงบดําเนินงาน 680,409.00 485,164.00 48,646.00 122,753.00 730,000.00 0.68 735,000.00

งบเงินอุดหนุน   -   - 10,000.00   -   -   -   -

เงินอุดหนุนอื่น   -   - 10,000.00   -   -  -   -

  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสิชล   -   - 10,000.00   -   -  -   -

รวมงบเงินอุดหนุน   -   - 10,000.00   -  -   -  -

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งฯ 680,409.00 485,164.00 58,646.00 122,753.00 730,000.00 0.68 735,000.00

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 950,080.71 844,094.00 495,431.97 605,408.00 1,296,700.00 1.95 1,322,000.00

53

รายจายจริง ประมาณการ



ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 ยอดตาง(%) ป  2557

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน

  เงินเดือนพนักงาน   -   -   - 104,820.00 114,500.00 6.55 122,000.00

  เงินเพิ่มตาง  ๆ  ของพนักงาน   -   -   - 62,700.00 66,000.00 -9.09 60,000.00

รวมหมวดเงินเดือน   -   -   - 167,520.00 180,500.00 0.83 182,000.00

  

งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทน

  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   -   -   -   - 5,000.00 0 5,000.00

  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  -   -   -   - 10,000.00 0 10,000.00

รวมหมวดคาตอบแทน   -   -   -   - 15,000.00 0 15,000.00

    

หมวดคาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ  -   -   -   - 20,000.00 0 20,000.00

รายจายหมวดอื่น  ๆ

  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  -   -   -   - 20,000.00 0 20,000.00

รวมหมวดคาใชสอย  -  -  -   - 20,000.00 0 20,000.00

รวมงบดําเนินงาน   -   -   -    - 35,000.00 0 35,000.00

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม   -   -   - 167,520.00 215,500.00 0.69 217,000.00

และนันทนาการ
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รายจายจริง ประมาณการ



ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 ยอดตาง(%) ป  2557

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

หมวดคาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ 568,036.50 513,588.00 517,356.51 557,856.49 470,000.00 21.27 570,000.00

รายจายหมวดอื่น  ๆ

  โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธระหวางชุมชน 56,686.50 47,007.00 60,000.00 47,279.00   -   -   -

ยอยในเขตเทศบาล

  โครงการแขงขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล 164,557.00 183,654.00 169,910.81 136,757.69 150,000.00 33.33 200,000.00

และกลุมเครือขาย

  โครงการแขงขันกีฬาเด็ก  เยาวชน  และประชาชน 177,469.00 96,325.00 161,772.00 97,146.00 120,000.00 0 120,000.00

  โครงการสรางทีมนักกีฬาเขารวมแขงขันกับหนวยงานอื่น 99,937.00 116,602.00 125,673.70 206,673.80 200,000.00 25 250,000.00

  โครงการสงเสริมกีฬาชุมชนในเขตเทศบาล 69,387.00 70,000.00   - 70,000.00   -   -

รวมหมวดคาใชสอย 568,036.50 513,588.00 517,356.51 557,856.49 470,000.00 21.27 570,000.00

รวมงบดําเนินงาน 568,036.50 513,588.00 517,356.51 557,856.49 470,000.00 21.27 570,000.00

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑ 69,600.00   -   -   -   -   -   -

  เครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณ 69,600.00   -  -   -   -   -   -

รวมงบลงทุน 69,600.00   -   -   -   -   -   -

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ   -   - 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 20,000.00

  อุดหนุนอําเภอสิชลตามโครงการพัฒนากีฬาอําเภอสิชล   -  - 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 20,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน   -   - 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 20,000.00

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 637,636.50 513,588.00 537,356.51 577,856.49 490,000.00 20.40 590,000.00

รายจายจริง ประมาณการ
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ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 ยอดตาง(%) ป  2557

งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น

งบดําเนินงาน

หมวดคาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ 308,658.00 466,829.31 463,864.50 487,841.00 520,000.00 0 520,000.00

รายจายหมวดอื่น  ๆ

  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 179,991.00 280,616.00 281,255.50 293,850.00 300,000.00 0 300,000.00

  โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปใหม 9,795.00 9,171.00 9,560.00 8,680.00 10,000.00 0 10,000.00

  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 109,737.00 168,415.31 163,049.00 177,241.00 200,000.00 0 200,000.00

  โครงการวันสําคัญทางศาสนา 9,135.00 8,627.00 10,000.00 8,070.00 10,000.00 0 10,000.00

รวมหมวดคาใชสอย 308,658.00 466,829.31 463,864.50 487,841.00 520,000.00 0 520,000.00

รวมงบดําเนินงาน 308,658.00 466,829.31 463,864.50 487,841.00 520,000.00 0 520,000.00

งบเงินอุดหนุน

อุดหนุนสวนราชการและองคกรอื่น

  อุดหนุนวัดประทุมทายการาม 55,000.00 110,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 0 55,000.00

  อุดหนุนวัดวิเวกรัตนธัชมุณี 55,000.00 110,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 0 55,000.00

  อุดหนุนมัสยิดกูวาลา 15,000.00 30,000.00 15,000.00 15,000.00 20,000.00 0 20,000.00

  อุดหนุนอําเภอสิชลตามโครงการจัดงานประเพณี 3,000.00 3,000.00   - 3,000.00 3,000.00 0 3,000.00

มาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ

  อุดหนุนอําเภอสิชลตามโครงการจัดงานสืบสาน 20,000.00 20,000.00 10,000.00 20,000.00 10,000.00 0 10,000.00

ประเพณี  "แหหมฺรับเดือนสิบ"

  อุดหนุนอําเภอสิชลตามโครงการจัดงานประเพณี 30,000.00 70,000.00 20,000.00 40,000.00 20,000.00 0 20,000.00

ชักพระอําเภอสิชล

  อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอสิชล   - 10,000.00   -   -   -   -   -

  อุดหนุนโครงการจัดทําหนังสือประวัติศาสตรอําเภอสิชล 30,000.00   -   -   -   -   -   -

รวมหมวดเงินอุดหนุน 208,000.00 353,000.00 155,000.00 188,000.00 163,000.00 0 163,000.00

รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น 516,658.00 819,829.31 618,864.50 675,841.00 683,000.00 0 683,000.00

รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,154,294.50 1,333,417.31 1,156,221.01 1,421,217.49 1,388,500.00 7.31 1,490,000.00

รายจายจริง ประมาณการ
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ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 ยอดตาง(%) ป  2557

แผนงานการพาณิชย

งานโรงฆาสัตว

งบดําเนินงาน

หมวดคาใชสอย

  คาบํารุงรักษาและซอมแซม   -   -   -   - 50,000.00 0 50,000.00

รวมหมวดคาใชสอย   -   -   -   - 50,000.00 0 50,000.00

หมวดคาวัสดุ

  คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ   -   -   -   - 2,000.00 0 2,000.00

  คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น   -   -   - 54,150.00 10,000.00 0 10,000.00

รวมหมวดคาวัสดุ   -   -   - 54,150.00 12,000.00 0 12,000.00

หมวดคาสาธารณูปโภค

  คาไฟฟา   -   - 1,635.70 77,086.21 5,000.00 0 5,000.00

  คาน้ําประปา   -   - 12,083.86 132,176.81 10,000.00 0 10,000.00

รวมคาสาธารณูปโภค  -  - 13,719.56 209,263.02 15,000.00 0 15,000.00

รวมงบดําเนินงาน   -   - 13,719.56 263,413.02 77,000.00 0 77,000.00

งบลงทุน

  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ   -   -   -   - 50,000.00 0 50,000.00

รวมงบลงทุน   -   -   -   - 50,000.00 0 50,000.00

รวมงานโรงฆาสัตว    -   - 13,719.56 263,413.02 127,000.00 0 127,000.00

รวมแผนงานพาณิชย   -   - 13,719.56 263,413.02 127,000.00 0 127,000.00

รายจายจริง ประมาณการ
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ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 ยอดตาง(%) ป  2557

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

  ชําระหนี้เงินกูและดอกเบี้ย 421,724.39   -   -   -   -   -   -

  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 273,750.00 274,924.00 318,038.00 256,776.00 350,500.00 1.99 357,500.00

  เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 1,305,500.00 1,239,000.00 141,000.00   -   -   -   -

  เบี้ยยังชีพความพิการ 285,500.00 325,500.00 128,000.00   -   -   -   -

  เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 79,500.00 140,500.00 156,000.00 164,500.00 168,000.00 25 210,000.00

  สํารองจาย 90,673.50   - 174,460.00 86,400.00 200,000.00 0 200,000.00

  เงินชวยพิเศษกรณีลูกจางถึงแกความตาย 15,240.00   -   -   -   -   -   -

  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน   -   -   - 10,000.00 20,000.00 0 20,000.00

  เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 209,000.00 244,000.00 149,000.00 184,500.00 213,000.00 0 213,000.00

  คาใชจายในการจัดจราจร 98,000.00 99,500.00 99,000.00 98,590.26 100,000.00 0 100,000.00

  คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 32,756.87   -   - 108,172.71 37,490.00 14.69 43,000.00

  โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น   - 141,000.00 141,000.00 139,680.00 140,000.00 0 140,000.00

บําเหน็จ/บํานาญ

  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 352,440.00 419,900.00 414,280.00 411,900.00 430,000.00 10.93 477,000.00

รวมแผนงานงบกลาง 3,164,084.76 2,884,324.00 1,720,778.00 1,460,518.97 1,658,990.00 6.11 1,760,500.00

รายจายจริง ประมาณการ
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ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น  45,849,700.00  บาท  จายจากเงินรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และ

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเปน

งานบริหารทั่วไป รวม 12,343,500.00 บาท

งบบุคลากร รวม 6,024,500.00 บาท

เงินเดือน  (ฝายการเมือง) รวม 2,848,500.00 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,800.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี  ตั้งจายจากเงินรายได   

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ตั้งจายจากเงินรายได    

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษใหแกนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ตั้งจายจากเงินรายได    

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา  นายกเทศมนตรี จํานวน 207,400.00 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงเลขานุการ  และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ตั้งจายจากเงินรายได  

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา  อปท รวม 1,555,300.00 บาท

คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน 190,100.00 บาท

คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน 155,600.00 บาท

คาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน 1,209,600.00 บาท

เงินเดือน  (ฝายประจํา) รวม 3,176,000.00 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,390,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได  

เงินเพิ่มตาง  ๆ  ของพนักงาน จํานวน 31,700.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง  ๆ  นอกเหนือจากเงินเดือน  เชน  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  เงินปรับเพิ่มตามวุฒิ

การศึกษา  และเงินเพิ่มอื่น  ๆ  ตั้งจายจากเงินรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 268,800.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง  เงินคาตอบแทนรายเดือน  และคาตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรไดรับ

ตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 397,600.00 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  พนักงานจางทั่วไปและเงินปรับปรุงคาตอบแทน

พนักงานจาง  ตั้งจายจากเงินรายได

แผนงานบริหารงานทั่วไป
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  255๗

เทศบาลตําบลสิชล

อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช          
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เงินเพิ่มตาง  ๆ  ของพนักงานจาง จํานวน 87,900.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง  ๆ  นอกเหนือจากคาจางของพนักงานจาง  เชน  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

และเงินเพิ่มอื่น  ๆ  ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินงาน รวม 4,504,000.00 บาท

หมวดคาตอบแทน รวม 2,057,500.00 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 1,444,000.00 บาท

  -  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ จํานวน 1,400,000.00 บาท

เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหกับพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  

ซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได

  -  คาตอบแทนปฏิบัติงานเจาหนาที่ตํารวจ จํานวน 24,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกเจาหนาที่ตํารวจ  ที่ปฏิบัติงานชวยเหลือเทศบาลในการตรวจตรา

และปราบปรามผูละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได  

  -  คาใชจายในการบริหารงานบุคคล จํานวน 20,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกคณะกรรมการในการสอบคัดเลือก  คัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับพนักงาน

เทศบาล  พนักงานจาง  ลูกจาง  และคาใชจายอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ฯลฯ    

ตั้งจายจากเงินรายได  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  ซึ่งมีสิทธิ

เบิกไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได

คาเชาบาน จํานวน 270,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 23,500.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  ตั้งจาย 

เงินรายได

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 300,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหกับพนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจาก

เงินรายได  

หมวดคาใชสอย รวม 1,261,500.00 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ รวม 379,000.00 บาท

คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ  คาบอกรับหนังสือวารสารตาง  ๆ  และคาลงทะเบียนตาง  ๆ จํานวน 120,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดทําหนังสือ  จัดทําวารสารของเทศบาล  คาบอกรับหนังสือวารสารตาง  ๆ  หนังสือพิมพ

รายวัน  คาเย็บเลมหนังสือ  เขาปกหนังสือ  ลางอัดภาพ  คาระวาง  คาเชาทรัพยสิน  คาตักสิ่งปฏิกูล  คาเบี้ยประกัน  
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คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาติดตั้งโทรศัพท  คาธรรมเนียมศาล  คาธรรมเนียมออกโฉนด

ที่ดิน  คารางวัดที่ดิน  คาลงทะเบียนประชุมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยของนายกเทศมนตรี  

หรือคาจางเหมาบริการตาง  ๆ  เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  50,000  บาท  และตั้งจาย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  70,000  บาท

คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ จํานวน 100,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดทําสื่อประชาสัมพันธของเทศบาล  เชน  ปฏิทิน  วารสารของเทศบาล  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได

คาบริการพื้นที่เว็บไซดและตออายุโดเมนเนม จํานวน 11,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการพื้นที่เว็บไซดรายป  และคาตออายุโดเมนเนมรายป  ตั้งจายจากเงินรายได

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 48,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร  จํานวน  1  เครื่อง  ตั้งจายจากเงินรายได

คาจางปรับปรุงระบบไฟฟาสํานักงานเทศบาล จํานวน 100,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจางปรับปรุงระบบไฟฟาเทศบาลตําบลสิชล  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 150,000.00 บาท

คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 100,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคล  หรือคณะบุคคล  ที่มาตรวจนิเทศงาน  ตรวจงาน  หรือเยี่ยมชม 

หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  ซึ่งรวมตอนรับบุคคล  หรือคณะบุคคล    ฯลฯ  ตามหนังสือ  

กระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548  ตั้งจายไมเกินรอยละ  1  ของ

รายไดจริงของปงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายได  จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู  เงินจายขาดเงิน

สะสม  และเงินที่มีผูอุทิศให  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  50,000  บาท  และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จํานวน  50,000  บาท

คาเลี้ยงรับรองประชุมสภาทองถิ่น คณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ จํานวน 50,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น  หรือคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับ

การแตงตั้งตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบฯ  หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุม

ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่  มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548  ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  ๆ รวม 702,500.00 บาท

คาใชจายงานวัน  5  ธันวามหาราช จํานวน 30,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  วัสดุโฆษณาและเผยแพร  คาวัสดุกอสราง  คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาเชาเครื่องเสียง  คาจางเหมาบริการ  และคาใชจายอื่น  ๆ  ตลอดจนการประดับ

ธงทิว  และประดับไฟตามสถานที่ตาง  ๆ  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  



62

คาใชจายวันแมแหงชาติ จํานวน 30,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  วัสดุโฆษณาและเผยแพร  คาวัสดุกอสราง  คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  คาอาหาร

และเครื่องดื่ม  คาเชาเครื่องเสียง  คาจางเหมาบริการ  คาใชจายอื่น  ๆ  ตลอดจนการประดับธงทิว  และประดับไฟ

ตามสถานที่ตาง  ๆ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาใชจายวันปยมหาราช จํานวน 2,500.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําพวงมาลาดวยดอกไม  และธนบัตร ฯลฯ  ในวันปยมหาราช  ตั้งจายจากเงินรายได 

โครงการจัดประชุมประชาคมทองถิ่น จํานวน 35,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับโครงการจัดประชุมประชาคมทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  เพื่อนําขอมูล

มาจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล   คาใชจายสําหรับพิธีเปด-ปด  การฝกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ  และ

คาใชอื่นที่จําเปนในการจัดฝกอบรม  ตั้งจายจากเงินรายได

คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น จํานวน 100,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งของเทศบาลตําบลสิชล  ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด  (กรณี  

หมดวาระ  ยุบสภา  กรณีแทนตําแหนงที่วางและคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม)  ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0890.4/ว 2698  ลงวันที่  14  สิงหาคม  2550  ตั้งจายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการแชลเลนจเดย จํานวน 5,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแชลเลนจเดย  เชน  คาใชจายสําหรับพิธีเปด-ปด  คาเชาเครื่องเสียง

คาเชาเต็นท  คาอุปกรณกีฬา  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาน้ํา  คาสมนาคุณวิทยากร  และ

คาใชจายอื่นที่เกี่ยวกับการจัดโครงการนี้  ตั้งจายจากเงินรายได 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จํานวน 30,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  เชน  คาอาหาร  คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  วัสดุ  อุปกรณ  และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายในการดําเนินการตามโครงการ

ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 100,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการจัดงานวันเทศบาล  เชน  คาตกแตงสถานที่  คาเครื่องไทยธรรม  คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาดอกไม  ธูปเทียน  คาเชาเต็นท  คาเชาเครื่องเสียง  คาเชาเกาอี้  คาเชาเวที  คาอุปกรณ

กีฬาที่ใชในการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธระหวางชุมชนกับเทศบาล  และคาใชจายอื่น  ๆ  ที่จําเปนสําหรับ

โครงการ  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการดําเนินการศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด จํานวน 30,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการของศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด  คาใชจายในการฝกอบรม

บําบัดรักษา  จัดคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสงตัวเขารับการอบรม  คาลงทะเบียน  ผูติด  ผูเสพยาเสพติด

หรือกลุมเสี่ยง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 30,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับโครงการเทศบาลพบประชาชน  เชน  คาใชจายสําหรับพิธีเปดงาน  คาวัสดุ  เครื่องเขียน

และอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร  คาถายเอกสาร  คาเชาเครื่องเสียง  คาเชาเต็นท  คาเชาเวที

และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการจัดงานครั้งนี้  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ไดแกคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาลงทะเบียน

คาธรรมเนียมตาง  ๆ  ที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปราชการ  ฯลฯ  สําหรับนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี

เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  

สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานจางในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกจายในการ

เดินทางไปราชการไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  50,000  บาท  และตั้งจายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  250,000  บาท

คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน จํานวน 10,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น  กรณีพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจาง

กระทําความเสียหายตอบุคคลภายนอกในขณะปฏิบัติหนาที่ราชการ  และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ  ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได

คาบํารุงรักษาและซอมแซม  (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา จํานวน 30,000.00 บาท

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  (วงเงินไมเกิน  5,000  บาท)

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑตาง  ๆ  ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตามปกติ  เชน  รถยนต

รถจักรยานยนต  เครื่องคอมพิวเตอร  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได

คาวัสดุ รวม 365,000.00 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสิ่งของ  เชน  เครื่องเขียน  แบบพิมพ  สิ่งพิมพตาง  ๆ  ที่ไดจากการซื้อหรือจาง  ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  40,000  บาท  และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  40,000  บาท

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายไฟ  ปลั๊กไฟ  ฟวส  ลําโพง  ไมโครโฟน  สายลําโพงเสียงตามสายฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  

วัสดุงานบานงานครัว  จํานวน 40,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  และวัสดุที่ใชทําความสะอาด  เชน  ไมกวาด  ผลิตภัณฑทําความ

สะอาดพื้น  น้ํายาเช็ดกระจก  และอุปกรณอื่น  ๆ  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางที่จําเปนในการซอมแซม  ปรับปรุงอาคารสํานักงานใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตามปกติ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะ  เชน  แบตเตอรี่  ยางใน  ยางนอก  ฯลฯ  สําหรับรถยนต  รถจักรยานยนต

ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ  สําหรับรถยนต  รถจักรยานยนต  ตั้งจายจาก  

เงินรายได  จํานวน  20,000  บาท  และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  40,000  บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  ฟลม  กระดาษโปสเตอร  สี  ผา  พูกัน  และวัสดุโฆษณาเผยแพร

อื่น  ๆ  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาหมึกพิมพ  กระดาษบันทึกขอมูล  อุปกรณบันทึกขอมูล  และวัสดุอื่น  ๆ  ที่จําเปนตองใชกับ

คอมพิวเตอร  ตั้งจายจากเงินรายได  

วัสดุอื่น  ๆ จํานวน 5,000.00 บาท

เพื่อจายสําหรับคาวัสดุอื่น  ๆ  ที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน  ตั้งจายจากเงินรายได  

คาสาธารณูปโภค รวม 820,000.00 บาท

คาไฟฟา จํานวน 600,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาสํานักงานเทศบาล  อาคารดับเพลิง  สนามกีฬาเทศบาล  พรุกง  สวนสาธารณะพรุกง

ศูนยกีฬาเอนกประสงค  และคาไฟฟาสาธารณะสวนที่เกินสิทธิ์  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  100,000  บาท

และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  500,000  บาท

คาน้ําประปา จํานวน 90,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสํานักงานเทศบาล  และสวนสาธารณะพรุกง  ศูนยกีฬาเอนกประสงค  ตั้งจายจากเงินรายได

จํานวน  40,000  บาท  และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  50,000  บาท

คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสํานักงานเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได  

คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณียากร  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  20,000  บาท  

และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  30,000  บาท

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชบริการระบบอินเตอรเน็ต  และคาสื่อสารอื่น  ๆ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  
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งบลงทุน รวม 1,714,000.00 บาท

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 1,714,000.00 บาท

คาครุภัณฑ รวม 714,000.00 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน รวม 42,000.00 บาท

เกาอี้ทํางาน จํานวน 8,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน  จํานวน  2  ตัว  เปนเกาอี้เบาะและพนักพิงบุดวยฟองน้ํา  หุมดวย

เบาะหนังเทียม  มีที่เทาแขน  สามารถหมุนไดรอบ  โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด  เนื่องจากราคา

มาตรฐานครุภัณฑไมไดกําหนดไว  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

พัดลมตั้งพื้น  (ทรงสูง) จํานวน 4,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น  (ทรงสูง)  ขนาดใบพัดไมต่ํากวา  16  นิ้ว  จํานวน  2  ตัว  โดย

จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑไมไดกําหนดไว  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป

ชุดรับแขก จํานวน 30,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดรับแขก  จํานวน  2  ชุด  โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากราคา

มาตรฐานครุภัณฑไมไดกําหนดไว  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000.00 บาท

เครื่องบันทึกเสียง จํานวน 10,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงในการประชุม  ขนาดความจุไมนอยกวา  4 GB  เก็บขอมูล

หรือชารจแบตเตอรี่ผานชอง  USB  ในตัว  ระบบบันทึกเสียงอัตโนมัติ  VOR  เลนเสียงที่บันทึกบน  

WINDOW  MEDIA  PLAYER  ได  โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ

ไมไดกําหนดไว  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร รวม 25,000.00 บาท

กลองถายภาพนิ่ง  ระบบดิจิตอล จํานวน 25,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง  ระบบดิจิตอล  จํานวน  1  กลอง  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้

1.  เปนกลอง  DSLR

2.  ความละเอียดที่เซ็นเซอรภาพ  ไมนอยกวา  18  ลานพิกเซล

3.  หนาจอ  LCD  ขนาดไมนอยกวา  3  นิ้ว

4.  มีระบบแฟลซในตัว

5.  สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบนบันทึกไดอยางสะดวกเมื่อขอมูลเต็ม  หรือเมื่อตองการเปลี่ยน

6.  สามารถถอดเปลี่ยนเลนสได

7.  สามารถถายโอนขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได

โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด  เนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑไมไดกําหนดไว  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 27,000.00 บาท

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  สําหรับงานประมวลผล จํานวน 27,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค  สําหรับงานประมวลผล  จํานวน  1  เครื่อง  มีคุณลักษณะ

พื้นฐาน  ดังนี้

1.  หนวยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไมนอยกวา  4  แกนหลัก  (4 core)  ที่มีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาไมนอยกวา  2.0 GHz  จํานวน  1  หนวย

2.  มีหนวยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกวา  ขนาดไมนอยกวา  4  GB

3.  มีหนวยจัดเก็บขอมูล  (Hard  Disk)  ขนาดความจุไมนอยกวา  750  GB  จํานวน  1  หนวย

4.  มีจอภาพชนิด  WXGA  หรือดีกวา  มีขนาดไมนอยกวา  12  นิ้ว  จํานวน  1  หนวย

5.  มี  DVD-RW  หรือดีกวา  จํานวน  1  หนวย

6.  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขายแบบ  Gigabit  Ethernet  หรือดีกวา  จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง

7.  สามารถใชงานไดไมนอยกวา  Wifi  (802.11, g,  n)  และ  bluetooth

โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด  เนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑไมไดกําหนดไว  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป

ครุภัณฑอื่น  ๆ รวม 410,000.00 บาท

กระจกโคงชนิดแสตนเลสขัดเงา จํานวน 90,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อและติดตั้งกระจกโคงชนิดแสตนเลสขัดเงา  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  800  มม.

พรอมเสาและอุปกรณติดตั้งในเขตเทศบาล  จํานวน  5  ชุด  จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจาก

มาตรฐานครุภัณฑไมไดกําหนดไว  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ไฟกระพริบชนิดโซลาเซลล จํานวน 320,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไฟกระพริบชนิดโซลาเซลล  สีเหลืองหรือสีแดง  มีเสนผาศูนยกลาง  300  มม.

พรอมเสาและอุปกรณติดตั้งในเขตเทศบาล  จํานวน  17  ชุด  โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่อง

จากราคามาตรฐานครุภัณฑไมไดกําหนด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  (รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ จํานวน 200,000.00 บาท

ที่มีวงเงินเกินกวา  5,000  บาท)

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา  ซอมแซมแกไขระบบคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารขอมูล  เพื่อเชื่อมโยงเครือขาย

ON  LINE  ตลอดระยะเวลา  12  เดือน  และปรับปรุงครุภัณฑอื่น  ๆ ฯลฯ ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตามปกติ    

ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  100,000  บาท  และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  100,000  บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 1,000,000.00 บาท

1.  โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงานเทศบาล จํานวน 1,000,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงซอมแซม  พื้น  ฝาเพดาน  หลังคาฯลฯ  อาคารสํานักงานเทศบาล

(ที่วาการอําเภอสิชลหลังเกา)  ใหอยูในสภาพที่สามารถใชงานไดตามปกติ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งบรายจายอื่น รวม 30,000.00 บาท

คาจางที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบตาง  ๆ  ซึ่งมิใชเพื่อจัดหา จํานวน 30,000.00 บาท

หรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

เพื่อจายเปนคาจางที่ปรึกษาในการสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเทศบาล  ตั้งจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน รวม 71,000.00 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ รวม 71,000.00 บาท

อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา  "5  ธันวามหาราช" จํานวน 10,000.00 บาท

เพื่อจายสําหรับอุดหนุนอําเภอสิชลในการจัดทําโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

"5  ธันวามหาราช"  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท  0808.2/ว 74  ลงวันที่  8  มกราคม  2553

และประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่  23  พ.ย.  2552

ตั้งจายจากเงินรายได

อุดหนุนโครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ  "12  สิงหาพระบรมราชินีนาถ" จํานวน 10,000.00 บาท

เพื่อจายสําหรับอุดหนุนอําเภอสิชลในการจัดทําโครงการงานเฉลิมพระเกียรติ  "12  สิงหาพระบรมราชินีนาถ"  

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท  0808.2/ว 74  ลงวันที่  8  มกราคม  2553  และประกาศคณะกรรมการ

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่  23  พ.ย.  2552  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

อุดหนุนโครงการจัดงานวันปยมหาราช จํานวน 1,000.00 บาท

เพื่อจายสําหรับอุดหนุนอําเภอสิชลในการจัดทําโครงการจัดงานวันปยมหาราช  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  

ที่  มท  0808.2/ว 74  ลงวันที่  8  มกราคม  2553  และประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่  23  พ.ย.  2552  ตั้งจายจากเงินรายได

อุดหนุนโครงการขับเคลื่อนสมัชชาหมูบาน/ชุมชนพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด  จํานวน 50,000.00 บาท

เพื่อจายสําหรับอุดหนุนอําเภอสิชลในการจัดทําโครงการขับเคลื่อนสมัชชาหมูบาน/ชุมชนพลังแผนดินเอาชนะ

ยาเสพติด  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  74  ลงวันที่  8  มกราคม  2553  และ

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ลงวันที่  23  พ.ย.  2552  ตั้งจาย

จากเงินรายได
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,714,700.00 บาท

งบบุคลากร รวม 1,705,700.00 บาท

เงินเดือน  (ฝายประจํา) รวม 1,705,700.00 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,206,480.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได  

เงินเพิ่มตาง  ๆ  ของพนักงาน จํานวน 137,600.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง  ๆ  นอกเหนือจากเงินเดือน  เชน  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  เงินปรับเพิ่มตามวุฒิ

การศึกษา  และเงินเพิ่มอื่น  ๆ  ตั้งจายจากเงินรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 134,400.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง  และเงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ควรจะไดรับตาม

ระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 165,300.00 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  พนักงานจางทั่วไปและเงินปรับปรุงคาตอบแทน

พนักงานจาง  ตั้งจายจากเงินรายได  

เงินเพิ่มตาง  ๆ  ของพนักงานจาง จํานวน 61,920.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง  ๆ  นอกเหนือจากคาจางของพนักงานจาง  เชน  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

และเงินเพิ่มอื่น  ๆ  ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินงาน รวม 911,000.00 บาท

คาตอบแทน รวม 211,000.00 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 10,000.00 บาท

คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง  คณะกรรมการตรวจการจางฯ จํานวน 10,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง  คณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานกอสราง

ตามหนังสือที่  มท  0808.3/ว  4231  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2546  ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  ซึ่งมีสิทธิ

เบิกไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  

คาเชาบาน จํานวน 51,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  ตั้งจาย

จากเงินรายได

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 100,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหกับพนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจาก

เงินรายได
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คาใชสอย รวม 450,000.00 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 70,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง  ๆ  เชน  คาจัดทําหนังสือ  เอกสาร  แผนพับ  คาเบี้ยประกันคุมครองผูประสบภัย  

จากรถ  และคาจางเหมาบริการอื่น  ๆ  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  ๆ รวม 360,000.00 บาท

โครงการปรับปรุงและกําหนดราคาคาเชามาตรฐานกลางเฉลี่ยตอตารางเมตร จํานวน 100,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการสํารวจและปรับปรุงคาเชามาตรฐานกลางเฉลี่ยตอตารางเมตรตามทําเลที่ไดกําหนดไว

โดยใหคลอบคลุมถึงชนิดประเภทของทรัพยสินที่มีอยูจริงในปจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  สําหรับเปน

คาจางลูกจางสํารวจ  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่น  ๆ  ฯลฯ  ที่เกี่ยวของกับโครงการ  ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการปรับปรุงการจัดทําแผนที่ภาษี  (ผ.ท.๗) จํานวน 200,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการ  จัดทํา  คัดลอกขอมูลเกี่ยวกับที่ดินและทรัพยสิน  นําเขาสูระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินใหไดมาตรฐาน  และจัดระบบจัดเก็บแผนที่แมบทใหเปนไปตามรูปแบบการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน  สําหรับเปนคาจางลูกจางจัดทํา  คัดลอกขอมูลเกี่ยวกับที่ดินและทรัพยสิน  นําเขาสูระบบแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่น  ๆ  ฯลฯ  ที่เกี่ยวของกับโครงการ  ตั้งจายจาก

เงินรายได

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจางของกองคลัง  ซึ่งมี

สิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม  (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถ จํานวน 20,000.00 บาท

ใชงานไดตามปกติ  (วงเงินไมเกิน  5,000  บาท)

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑตาง  ๆ  ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตามปกติ  เชน  รถยนต

รถจักรยานยนต  เครื่องคอมพิวเตอร  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  

คาวัสดุ รวม 250,000.00 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสิ่งของ  เชน  เครื่องเขียน  แบบพิมพ  สิ่งพิมพตาง  ๆ  ที่ไดจากการซื้อหรือจาง  ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุงานบานงานครัว  จํานวน 5,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  และวัสดุที่ใชทําความสะอาด  เชน  ไมกวาด  ผลิตภัณฑทําความ

สะอาดพื้น  น้ํายาเช็ดกระจก  และอุปกรณอื่น  ๆ  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอรี่  ยางใน  ยางนอก  สายไมล  ไสกรองน้ํามันเครื่อง

น้ํากลั่น  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  

วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ  สําหรับรถยนต  รถจักรยานยนต  ตั้งจาย  

จากเงินรายได  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาแผนปาย  ไมกระดานเขียนโปสเตอร  ผา  พูกัน  สี  และวัสดุโฆษณาและเผยแพรอื่น  ๆ  ฯลฯ

ที่จําเปนตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาหมึกพิมพ  กระดาษบันทึกขอมูล  อุปกรณบันทึกขอมูล  และวัสดุอื่น  ๆ  ฯลฯ  ที่จําเปนตองใชกับ

คอมพิวเตอร  ตั้งจายจากเงินรายได  

งบลงทุน รวม 98,000.00 บาท

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 98,000.00 บาท

คาครุภัณฑ รวม 98,000.00 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 3,000.00 บาท

  -  เกาอี้ทํางาน จํานวน 3,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน  ลักษณะเบาะและพนักพิงบุดวยฟองน้ํา  หุมดวยหนังเทียม มีเทาแขน

มีลอ  จํานวน  ๒  ตัว  โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด  เนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑไมไดกําหนด

ไว  ตั้งจายจากเงินรายได

ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวม 65,000.00 บาท

  -  เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 35,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  พรอมอุปกรณ  1  ชุด  ประกอบดวย

๑.  มีหนวยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไมนอยกวา  ๔  แกนหลัก  (๔ core)  และมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาไมนอยกวา  ๓.๐ GHz  และมีหนวยความจําแบบ  Cache  Memory  ไมนอยกวา  ๘ MB

จํานวน  ๑  หนวย

๒.  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก  ที่มีหนวยความจําไมนอยกวา  ๑  GB

๓.  มีหนวยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR๓  หรือดีกวา  มีขนาดไมนอยกวา  ๔  GB

๔.  มีหนวยจัดเก็บขอมูล  (Hard  Disk)  ชนิด  SATA  หรือดีกวา  ขนาดความจุไมนอยกวา  ๒  TB

จํานวน  ๑  หนวย

๕.  มี  DVD-RW  หรือดีกวา  จํานวน  ๑  หนวย

๖.  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขายแบบ  Gigabit  Ethernet  หรือดีกวา  จํานวนไมนอยกวา  ๑  ชอง
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๗.  มีจอภาพแบบ  LCD  หรือดีกวา  มี  Contrast  Ratio  ไมนอยกวา  ๖๐๐:๑  และมีขนาดไมนอย

กวา  ๑๘  นิ้ว  จํานวน  ๑  หนวย

โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑไมไดกําหนดไว  ตั้งจายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป

  -  เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 30,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค  พรอมอุปกรณ  ๑  ชุด  ประกอบดวย  ดังนี้

๑.  หนวยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไมนอยกวา  ๔  แกนหลัก  (๔  core)  ที่มีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาไมนอยกวา  ๒.๐  GHz  จํานวน  ๑  หนวย

๒.  มีหนวยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR๓  หรือดีกวา  มีขนาดไมนอยกวา  ๔  GB

๓.  มีหนวยจัดเก็บขอมูล  (Hard  Disk)  ขนาดความจุไมนอยกวา  ๗๕๐  GB  จํานวน  ๑  หนวย

๔.  มีจอภาพชนิด  WXGA  หรือดีกวา  มีขนาดไมนอยกวา  ๑๒  นิ้ว

๕.  มี  DVD-RW  หรือดีกวา  จํานวน  ๑  หนวย

๖.  มีชองตอระบบเครือขาย  Gigabit  Ethernet  หรือดีกวา  จํานวนไมนอยกวา  ๑  ชอง

๗.  สามารถใชงานไดไมนอยกวา  Wi-Fi  (๘๐๒.๑๑b, g, n)  และ  Bluetooth

โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด  เนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑไมไดกําหนดไว  ตั้งจายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  (รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ จํานวน 30,000.00 บาท

ที่มีวงเงินเกินกวา  5,000  บาท)

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตามปกติ  ตั้งจายจากเงินรายได  



งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,495,700.00 บาท

งบบุคลากร รวม 883,700.00 บาท

เงินเดือน  (ฝายประจํา) รวม 883,700.00 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 349,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได  

เงินเพิ่มตาง  ๆ  ของพนักงาน จํานวน 13,100.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง  ๆ  นอกเหนือจากเงินเดือน  เชน  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  เงินปรับเพิ่มตามวุฒิ

การศึกษา  และเงินเพิ่มอื่น  ๆ  ตั้งจายจากเงินรายได  

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 166,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกลูกจางประจํา  และปรับปรุงเงินเดือนประจําปของลูกจางประจํา  ตั้งจายจากเงินรายได    

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 301,600.00 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  พนักงานจางทั่วไปและเงินปรับปรุงคาตอบแทน

พนักงานจาง  ตั้งจายจากเงินรายได    

เงินเพิ่มตาง  ๆ  ของพนักงานจาง จํานวน 54,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง  ๆ  นอกเหนือจากคาจางของพนักงานจาง  เชน  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

และเงินเพิ่มอื่น  ๆ  ตั้งจายจากเงินรายได    

งบดําเนินงาน รวม 1,097,000.00 บาท

คาตอบแทน รวม 252,000.00 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 100,000.00 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก  อปพร. จํานวน 100,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกสมาชิก  อปพร.  ที่ปฏิบัติงานตามคําสั่งเทศบาลตําบลสิชล  ซึ่งมีสิทธิเบิกได

ตามระเบียบฯ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท  0808.25/ ว 3795  ลงวันที่  17  พฤศจิกายน

2552  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  40,000  บาท  และเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  60,000  บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  

ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได    

คาเชาบาน จํานวน 32,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได    

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ   

ตั้งจายจากเงินรายได  

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 100,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหกับพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

ตั้งจายจากเงินรายได  

๗๒

แผนงานการรักษาความสงบภายใน



๗๓

คาใชสอย รวม 410,000.00 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 15,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง  ๆ  เชน  คาจัดทําหนังสือ  เอกสาร  แผนพับ  และคาจางเหมาบริการอื่น  ๆ ฯลฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  ๆ รวม 345,000.00 บาท

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล จํานวน 50,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสําคัญ  เชน  เทศกาลปใหม  เทศกาล

สงกรานต  ฯลฯ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท  0810.5/ว 593  ลงวันที่    

๒๓  มีนาคม  2552  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการซอมแผนปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 20,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการซอมแผนปองกันภัยฝายพลเรือน  จายเปนคาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม

คาใชจายในพิธีเปด-ปด  การฝกอบรม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุ  อุปกรณ  และคาใชจายอื่น  ๆ ที่จําเปน

สําหรับโครงการดังกลาว  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการฝกอบรมเยาวชนปองกันภัยเบื้องตนเกี่ยวกับภัยพิบัติ จํานวน 20,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมเยาวชนปองกันภัยเบื้องตนเกี่ยวกับภัยพิบัติใหแกนักเรียนใน

เขตเทศบาล  จายเปนคาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใชจายในพิธีเปด-ปด  การฝกอบรม  คาสมนาคุณ

วิทยากร  คาวัสดุ  อุปกรณ  และคาใชจายอื่น  ๆ  ที่จําเปนสําหรับโครงการดังกลาว  ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการติดตั้งถังเคมีดับเพลิงในชุมชนและพื้นที่เสี่ยงภัย จํานวน 85,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังเคมีดับเพลิง  ติดตั้งในชุมชนและพื้นที่เสี่ยงภัย  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ซึ่งมีสิทธิ

เบิกไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได   

คาชวยเหลือผูประสบภัยอันเนื่องมาจากสาธารณภัย จํานวน 100,000.00 บาท

เพื่อใชจายในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติหรือสาธารณภัยในเบื้องตน  ตั้งจายจากเงินรายได    

จํานวน  40,000  บาท  และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  60,000  บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม  (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถ จํานวน 50,000.00 บาท

ใชงานไดตามปกติ  (วงเงินไมเกิน  5,000  บาท)

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑตาง  ๆ  ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตามปกติ  เชน  รถยนต

รถจักรยานยนต  เครื่องคอมพิวเตอร  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได    

คาวัสดุ รวม 435,000.00 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสิ่งของ  เชน  เครื่องเขียน  แบบพิมพ  สิ่งพิมพตาง  ๆ  ที่ไดจากการซื้อหรือจาง  ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได  

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายไฟ  ปลั๊กไฟ  ฟวส  ลําโพง  ไมโครโฟน  สายลําโพง  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได    
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวและวัสดุที่ใชทําความสะอาด  เชน  ไมกวาด  ผลิตภัณฑทําความสะอาด

น้ํายาเช็ดกระจกและอุปกรณอื่น  ๆ  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางที่จําเปนและวัสดุอื่น  ๆ  เชน  สี  แปรงทาสี  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 120,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอรี่  ยางใน  ยางนอก  สายไมล  ไสกรองน้ํามันเครื่อง

น้ํากลั่น น้ํามันเบรก ฯลฯ  สําหรับรถยนต  รถจักรยานยนต  รถดับเพลิง  รถบรรทุก  เครื่องหาบหาม  

เครื่องเรือ  และเครื่องยนตตาง  ๆ  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  30,000  บาท  และตั้งจายจาก   

เงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  90,000  บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ  สําหรับรถยนต  รถจักรยานยนต  รถดับเพลิง

รถบรรทุกเครื่องหาบหาม  เครื่องเรือ  และเครื่องยนตตาง  ๆ  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  50,000  บาท    

และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  100,000  บาท

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคารองเทา  ชุดผจญเพลิง  หมวกผจญเพลิง  และวัสดุเครื่องแตงกายอื่น  ๆ  ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0307/ว 384  ลงวันที่  16  กุมภาพันธ  2536     ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาหมึกพิมพ  กระดาษบันทึกขอมูล  อุปกรณบันทึกขอมูล  และวัสดุอื่น  ๆ ฯลฯ ที่จําเปนตองใชกับ

คอมพิวเตอร  ตั้งจายจากเงินรายได    

วัสดุอื่น  ๆ  จํานวน 100,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสายสูบน้ําดับเพลิง  อัดน้ํายาถังเคมีดับเพลิง  สายสงน้ําดับเพลิง  ขอตอสงน้ําดับเพลิงและ

วัสดุอื่น  ๆ  เชน  กรวยจราจร  กระบองไฟจราจร  แผงจราจร  รวมถึงวัสดุจราจรอื่น  ๆ ฯลฯ ที่ใชในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  30,000  บาท  และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จํานวน  70,000  บาท

งบลงทุน รวม 515,000.00 บาท

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 515,000.00 บาท

คาครุภัณฑ รวม 515,000.00 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 15,000.00 บาท

ตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 10,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร  2  บาน  (มอก.)  จํานวน  1  ตู  โดยจัดซื้อตาม

ราคาทองตลาดเนื่องกจากราคามาตรฐานครุภัณฑไมไดกําหนดไว  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โตะทํางานระดับ  3-6 จํานวน 5,000.00 บาท

เพื่อจายเปนจัดซื้อโตะทํางานระดับ  3-6  พรอมเกาอี้  จํานวน  1  ชุด  โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด

เนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑไมไดกําหนดไว  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  (รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ จํานวน 500,000.00 บาท

ที่มีวงเงินเกินกวา  5,000  บาท)

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตามปกติ  ตั้งจายจากเงินรายได  

จํานวน  100,000  บาท  และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  400,000  บาท



งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 10,904,100.00 บาท

งบบุคลากร รวม 50,000.00 บาท

เงินเดือน  (ฝายประจํา) รวม 50,000.00 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 50,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได  

งบดําเนินงาน รวม 3,609,100.00 บาท

คาตอบแทน รวม 20,000.00 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานเทศบาล  ลูกจาง  และพนักงานจาง

ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  

คาเชาบาน จํานวน 5,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจาก  

เงินรายได

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 5,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหกับพนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจาก

เงินรายได

คาใชสอย รวม 203,000.00 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 3,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง  ๆ  เชน  คาจัดทําหนังสือ  เอกสาร  แผนพับ  และคาจางเหมาบริการอื่น  ๆ  

ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  ๆ รวม 195,000.00 บาท

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 150,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  เชน  คาใชจายสําหรับพิธีเปดงาน  คาวัสดุ  

เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาถายเอกสาร  คาเกียรติบัตร  คาเชา

เครื่องเสียง  คาเชาเต็นท  คาเชาเวที  คาของขวัญของรางวัล  และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายที่เกี่ยวกับ

การจัดงานครั้งนี้  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  

โครงการสงเสริมประสบการณการเรียนรูแกเด็กเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 40,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับโครงการสงเสริมประสบการณการเรียนรูแกเด็กเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล  

ในการจัดกิจกรรมสงเสริมประสบการณเรียนรู  เชน  คาใชจายสําหรับพิธีเปด-ปด  คาวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ

คาถายเอกสาร  คาจางเหมายานพาหนะ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร

และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายในการดําเนินงานนี้  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๗๕

แผนงานการศึกษา
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง  ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตาม

ระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม  (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถ จํานวน 5,000.00 บาท

ใชงานไดตามปกติ  (วงเงินไมเกิน  5,000  บาท)

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑตาง  ๆ  ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตามปกติ  เชน  เครื่องพิมพดีด

เครื่องคอมพิวเตอร  โตะ  เกาอี้  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  

คาวัสดุ รวม 3,386,100.00 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสิ่งของ  เชน  เครื่องเขียน  แบบพิมพ  สิ่งพิมพตาง  ๆ  ที่ไดจากการซื้อหรือจาง  ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายไฟ  ปลั๊กไฟ  ฟวส  ลําโพง  ไมโครโฟน  สายลําโพง  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 3,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาผงซักฟอก  น้ํายาทําความสะอาด  ถวยจาน  แกวน้ํา  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 3,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอรี่  ยางใน  ยางนอก  สายไมล  ไสกรองน้ํามันเครื่อง

น้ํากลั่น น้ํามันเบรก ฯลฯ  รถจักรยานยนต  ตั้งจายจากเงินรายได     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ  รถจักรยานยนต  ตั้งจายจากเงินรายได  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคากระดาษโปสเตอร  โฟม  สี  ฟลม  เทปบันทึกเสียง  แผนซีดี  คาลางอัดภาพ  ฯลฯ  

ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนบันทึกขอมูล  แผนกรองแสง  หมึก  และวัสดุคอมพิวเตอรอื่น  ๆ    

ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุอื่น  ๆ จํานวน 3,285,100.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  สําหรับเด็กอนุบาล  และเด็ก  ป.1-ป.6  สําหรับนักเรียนสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)  จํานวน  260  วัน  (จํานวน  52  สัปดาห  ๆ  ละ  5  วัน) 

ใหแกโรงเรียนวัดประทุมทายการาม  จํานวน  1,๔๒๖  คน  เปนเงิน  2,5๙๕,๓๒๐  บาท  และโรงเรียนบานบางฉาง  

จํานวน  3๗๙  คน  เปนเงิน  ๖๘๙,๗๘๐  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการ   

จัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 25,000 บาท

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 25,000 บาท

คาครุภัณฑ รวม 25,000 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวม 19,000 บาท

  -  เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 19,000 บาท

๑.  หนวยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไมนอยกวา  ๔  แกนหลัก  (๔  core)  ที่มีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาไมนอยกวา  ๒.๕  GHz  จํานวน  ๑  หนวย

๒.  มีหนวยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR๓  หรือดีกวา  มีขนาดไมนอยกวา  ๔  GB

๓.  มีหนวยจัดเก็บขอมูล  (Hard  Disk)  ขนาดความจุไมนอยกวา  ๕๐๐  GB  จํานวน  ๑  หนวย

๔.  มีจอภาพชนิด  WXGA  หรือดีกวา  มีขนาดไมนอยกวา  ๑๔  นิ้ว

๕.  มี  DVD-RW  หรือดีกวา  จํานวน  ๑  หนวย

๖.  มีชองตอระบบเครือขาย  Gigabit  Ethernet  หรือดีกวา  จํานวนไมนอยกวา  ๑  ชอง

๗.  สามารถใชงานไดไมนอยกวา  Wi-Fi  (๘๐๒.๑๑b, g, n)  และ  Bluetooth

โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด  เนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑไมไดกําหนดไว  ตั้งจายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จํานวน 6,000.00 บาท

กลองถายรูปดิจิตอล จํานวน 6,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอล  compack  จํานวน  ๑  ตัว  มีขนาดหนาจอ  LCD  ไมนอย

กวา  ๓  นิ้ว  ความละเอียดใชงานไมนอยกวา  ๑๐  ลานพิกเซล  โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน จํานวน 7,220,000.00 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 7,220,000.00 บาท

 -  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)

ตามภารกิจที่ไดรับถายโอนจากรัฐ  จํานวน  2  โรงเรียน รวม 7,220,000.00 บาท

1.  โรงเรียนวัดประทุมทายการาม จํานวน 5,704,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันอัตราคนละ  ๒๐  บาทใหแกนักเรียน  โรงเรียนวัดประทุมทายการาม  

สําหรับเด็กอนุบาลและเด็ก  ป.1-ป.6  จํานวน  1,๔๒๖  คน  ระยะเวลา  200  วัน  เปนเงิน  ๕,๗๐๔,๐00  บาท  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

2.  โรงเรียนบานบางฉาง จํานวน 1,516,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันอัตราคนละ  ๒๐  บาทใหแกนักเรียน  โรงเรียนบานบางฉาง  สําหรับเด็ก

อนุบาลและเด็ก  ป.1-ป.6  จํานวน  3๗๙  คน  ระยะเวลา  200  วัน  เปนเงิน  1,๕๑๖,000    บาท 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น



งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 996,900.00 บาท

งบบุคลากร รวม 608,700.00 บาท

เงินเดือน  (ฝายประจํา) รวม 608,700.00 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 557,100.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได  

เงินเพิ่มตาง  ๆ  ของพนักงาน จํานวน 51,600.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง  ๆ  นอกเหนือจากเงินเดือน  เชน  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  เงินปรับเพิ่มตามวุฒิ

การศึกษา  และเงินเพิ่มอื่น  ๆ  ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินงาน รวม 348,200.00 บาท

คาตอบแทน รวม 161,200.00 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  ซึ่งมีสิทธิเบิก

ไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได    

คาเชาบาน จํานวน 61,200.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจาก  

เงินรายได

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 50,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหกับพนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจาก

เงินรายได

คาใชสอย รวม 70,000.00 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง  ๆ  เชน  คาจัดทําหนังสือ  เย็บเลม  เขาปกหนังสือ  เอกสาร  แผนพับ  คาซักฟอก

คาจางเหมาบริการอื่น  ๆ  ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  ๆ รวม 50,000.00 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง  ซึ่งมีสิทธิเบิกได

ตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม  (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงาน จํานวน 10,000.00 บาท

ไดตามปกติ  (วงเงินไมเกิน  5,000  บาท)

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑตาง  ๆ  ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตามปกติ  เชน  รถยนต

รถจักรยานยนต  เครื่องคอมพิวเตอร  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได   

๗๘

แผนงานสาธารณสุข
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คาวัสดุ รวม 115,000.00 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสิ่งของ  เชน  เครื่องเขียน  แบบพิมพ  สิ่งพิมพตาง  ๆ  ที่ไดจากการซื้อหรือจาง  ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ  จํานวน 5,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาปลั๊กสายไฟ  สายไฟฟา  เทปพันสายไฟฟา  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  และวัสดุที่ใชทําความสะอาด  เชน  ไมกวาด  ผลิตภัณฑทําความ

สะอาดพื้น  น้ํายาเช็ดกระจก  และอุปกรณอื่น  ๆ  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอรี่  ยางใน  ยางนอก  สายไมล  ไสกรองน้ํามันเครื่อง

น้ํากลั่น  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  ฟลม  ลางอัดขยายภาพ  แผนปาย  กระดาษโปสเตอร  โฟม  สี  

ผา  เทปบันทึกเสียง  แผนซีดี  มวนเทป  วีดีโอ  และวัสดุโฆษณาและเผยแพรอื่น  ๆ  ตั้งจายจากเงินรายได   

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาหมึกพิมพ  กระดาษบันทึกขอมูล  อุปกรณบันทึกขอมูล  และวัสดุอื่น  ๆ  ที่จําเปนตองใชกับ

คอมพิวเตอร  ตั้งจายจากเงินรายได   

คาสาธารณูปโภค รวม 2,000.00 บาท

คาบริการไปรษณีย  จํานวน 2,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงจดหมายราชการ  ไปรษณีย  อากรแสตมป  และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ

ตั้งจายจากเงินรายได 

งบลงทุน รวม 40,000.00 บาท

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 40,000.00 บาท

คาครุภัณฑ รวม 40,000.00 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน รวม 14,000.00 บาท

เกาอี้พักคอย จํานวน 10,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พักคอย  จํานวน  1  ชุด  เปนเกาอี้เบาะและพนักพิงบุดวยฟองน้ํา  หุมดวย

หนังเทียม  แข็งแรง  ทนทาน  ขาชุปโครเมี่ยม  โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด  เนื่องจากราคามาตรฐาน

ครุภัณฑไมไดกําหนดไว  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เกาอี้ทํางาน จํานวน 4,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน  จํานวน  ๑  ตัว  เปนเกาอี้เบาะและพนักพิงบุดวยฟองน้ํา  หุม

ดวยหนังเทียม  มีที่เทาแขน  สามารถหมุนไดรอบ  โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด  เนื่องจากราคา

มาตรฐานครุภัณฑไมไดกําหนดไว  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร รวม 6,000.00 บาท

กลองดิจิตอล จํานวน 6,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองดิจิตอล  จํานวน  ๑  ตัว  มีขนาดหนาจอ  LCD  ไมนอยกวา  ๓  นิ้ว

ความละเอียดในการใชงานไมนอยกวา  ๑๐  ลานพิกเซล  โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  (รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ จํานวน 20,000.00 บาท

ที่มีวงเงินเกินกวา  5,000  บาท)

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑตาง  ๆใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตามปกติ  ตั้งจายจากเงินรายได
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 330,000.00 บาท

งบดําเนินงาน รวม 230,000.00 บาท

คาใชสอย รวม 210,000.00 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  ๆ รวม 210,000.00 บาท

โครงการปองกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบา จํานวน 50,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับโครงการปองกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบา  เชน  คาตอบแทน  คาวัสดุวิทยาศาสตร

หรือการแพทย  คายาและเวชภัณฑ  คาอาหารใหกับผูปฏิบัติงาน  และคาใชจายอื่น  ๆ  ที่จําเปนตองใชใน

การดําเนินงานตามโครงการ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ  อสม.  เทศบาลตําบลสิชล จํานวน 50,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับ  โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ  อสม.  เทศบาลตําบลสิชล  เชน  คาอาหาร  

อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  คาเชาเครื่องเสียง  โตะ  เกาอี้  คายานพาหนะ  คาจัดทําคูมือ/

ผลงาน  คาถายเอกสาร  คาจัดทํา  power  point  คาสนับสนุนของรางวัล  ในการจัดงาน  ฯลฯ  ตั้งจายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก จํานวน 70,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับโครงการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก  เชน  คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุ

อุปกรณ  คายาและเวชภัณฑ  คาสนับสนุนอุปกรณทางการแพทย  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

คาจัดซื้อน้ํายาเคมีกําจัดยุง  ครีมทาปองกันยุง  และคาใชจายอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการรณรงคประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมตานยาเสพติด จํานวน 40,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการฝกอบรมกลุมเฝาระวังยาเสพติด  กลุมแกนนํา  กลุมเสี่ยง  จัดกิจกรรม

รณรงคประชาสัมพันธตอตานยาเสพติด  จัดนิทรรศการในวันตอตานยาเสพติดตามนโยบาย  "ทําดีเพื่อพอ

โดยจายเปนคาตอบแทนวิทยากร  ครูฝก  คาอาหาร  คาวัสดุ  อุปกรณ  คาสื่อประชาสัมพันธ  และคาใชจาย

อื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาวัสดุ รวม 20,000.00 บาท

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน  เวชภัณฑ  สําลี  ผาพันแผล  น้ํายาตาง  ๆ  สายยาง  

ลูกยาง  ถุงมือยาง  เข็ม  วัสดุ  แถบตรวจเบาหวาน  แอลกอฮอล  ฯลฯ  ที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน 

รวมทั้งคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยที่ตองใชในการตรวจสุขภาพ  ตั้งจายจากเงินรายได

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000.00 บาท

เงินอุดหนุนองคกรที่จัดตั้งตามกฎหมาย รวม 100,000.00 บาท

เงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  (อสม.)  เทศบาลตําบลสิชล จํานวน 100,000.00 บาท

เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน  โดยจัดสรรเปนคาการดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน

ในพื้นที่เขตชุมชน  ๆ  ละ  10,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,857,400.00 บาท

งบบุคลากร รวม 1,975,400.00 บาท

เงินเดือน  (ฝายประจํา) รวม 1,975,400.00 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,254,240.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได  

เงินเพิ่มตาง  ๆ  ของพนักงาน จํานวน 10,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง  ๆ  นอกเหนือจากเงินเดือน  เชน  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  เงินปรับเพิ่มตามวุฒิ

การศึกษา  และเงินเพิ่มอื่น  ๆ  ตั้งจายจากเงินรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 134,400.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง  เงินคาตอบแทนรายเดือน  และคาตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรไดรับ

ตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 446,760.00 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  พนักงานจางทั่วไปและเงินปรับปรุงคาตอบแทน

พนักงานจาง  ตั้งจายจากเงินรายได   

เงินเพิ่มตาง  ๆ  ของพนักงานจาง จํานวน 130,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง  ๆ  นอกเหนือจากคาจางของพนักงานจาง  เชน  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

และเงินเพิ่มอื่น  ๆ  ตั้งจายจากเงินรายได   

งบดําเนินงาน รวม 701,000.00 บาท

คาตอบแทน รวม 203,000.00 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานเทศบาล  ลูกจาง  และพนักงานจาง

ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได   

คาเชาบาน จํานวน 108,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได

ตั้งจายจากเงินรายได 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจาก

เงินรายได

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 50,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหกับพนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

ตั้งจายจากเงินรายได 

คาใชสอย รวม 140,000.00 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 60,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง  ๆ  เชน  คาจัดทําหนังสือ  เอกสาร  แผนพับ  คาธรรมเนียมรังวัดที่ดิน  การออก

โฉนดที่ดิน  คาจางเหมาใหไดมาซึ่งบริการ  คาถายแบบพิมพเขียวและอื่น  ๆ  ตั้งจายจากเงินรายได   

แผนงานเคหะและชุมชน
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  ๆ รวม 50,000.00 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาลงทะเบียน  

สําหรับผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม  (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถ จํานวน 30,000.00 บาท

ใชงานไดตามปกติ  (วงเงินไมเกิน  5,000  บาท)

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑตาง  ๆ  ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตามปกติ  เชน  รถยนต

รถจักรยานยนต  เครื่องคอมพิวเตอร  ลงโปรแกรมการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได   

คาวัสดุ รวม 358,000.00 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคากระดาษไขเขียนแบบ  กระดาษเขียนแบบ A3  ปากกาเขียนแบบ  โคมไฟ  เช็คปรับองศา  

กระดาษA4  กระดาษสี  A4  สมุดเบอร  4  ดินสอ  น้ํายาลบคําผิด  กระดาษกาว  และวัสดุสํานักงานอื่น  ๆ

ที่จําเปน  ตั้งจายจากเงินรายได 

วัสดุกอสราง จํานวน 200,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง  ๆ  เชน  อิฐ  หิน  ทราย  ปูนซีเมนต  เหล็กเสนกลม  เหล็กรูปพรรณ  

แอลฟลทสําเร็จรูป  เครื่องยิงตะปู  รวมถึงเครื่องมือใชในงานกอสราง  และวัสดุอื่น  ๆ  ที่จําเปนสําหรับงานชาง

ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  ๑๐0,000  บาท  และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  100,000  บาท   

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอรี่  ยางใน  ยางนอก  สายไมล  ไสกรองน้ํามันเครื่อง

น้ํากลั่น  ฯลฯ  สําหรับรถยนต  รถจักรยานยนต  ตั้งจายจากเงินรายได   

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ  สําหรับรถยนต  รถจักรยานยนต  

ตั้งจายจากเงินรายได 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาแผนปาย  ไมกระดานเขียนโปสเตอร  ผา  พูกัน  สี  และวัสดุโฆษณาและเผยแพรอื่น  ๆ  ที่จําเปน

ตั้งจายจากเงินรายได 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย  เชน  ถุงมือยางหรือหนัง  ผาปดปาก-ปดจมูก  รองเทายางหุมสน  

(รองเทาบูต)  เสื้อกันฝนและวัสดุเครื่องแตงกายอื่น  ๆ  ที่สามารถจัดซื้อ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  

ที่  มท  0307/ว 384  ลงวันที่  16  กุมภาพันธ  2536  และวัสดุเครื่องแตงกายอื่นที่จําเปนในการปฏิบัติงาน  

ตั้งจายจากเงินรายได 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาหมึกพิมพ  กระดาษบันทึกขอมูล  อุปกรณบันทึกขอมูล  แบตเตอรี่เครื่องสํารองไฟฟา  อุปกรณ  

ภายในเครื่องคอมพิวเตอร  เชน  เมนบอรด  ซีพียู  แรม  ฮารดดิสก  การดแสดงผล  เมาส  คียบอรด  ลงโปรแกรม

การปฏิบัติงานคอมพิวเตอร  และวัสดุอื่น  ๆ  ที่จําเปนตองใชกับคอมพิวเตอร  ตั้งจายจากเงินรายได  
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งบลงทุน รวม 181,000.00 บาท

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 181,000.00 บาท

คาครุภัณฑ รวม 181,000.00 บาท

ครุภัณฑกอสราง จํานวน 150,000.00 บาท

เครื่องบดอัดดิน จํานวน 150,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องบดอัดดินขนาด  ๓๐๐  กิโลกรัม  ลอเดี่ยว  จํานวน  ๑  เครื่อง  โดยจัดซื้อ

ตามราคาทองตลาดเนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑไมไดกําหนดไว  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 16,000.00 บาท

เครื่องสํารองกระแสไฟฟา จํานวน 16,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองกระแสไฟฟาคอมพิวเตอร  (UPS)  ขนาด  1  KVA  สามารถสํารอง

ไฟฟาไดไมนอยกวา  15  นาที  จํานวน  2  เครื่อง  โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ  ตั้งจาย

จากเงินรายได

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  (รายจายเพื่อใหสามารถใชงาน จํานวน 15,000.00 บาท

ไดตามปกติที่มีวงเงินเกินกวา  5,000  บาท)

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑตาง  ๆ  ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตามปกติ  เชน  รถยนต  

รถจักรยานยนต  เครื่องคอมพิวเตอร  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได

งานไฟฟาและถนน รวม 3,459,800.00 บาท

งบบุคลากร รวม 271,100.00 บาท

เงินเดือน  (ฝายประจํา) รวม 271,100.00 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 162,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได   

เงินเพิ่มตาง  ๆ  ของพนักงาน จํานวน 1,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง  ๆ  นอกเหนือจากเงินเดือน  เชน  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  เงินปรับเพิ่มตามวุฒิ

การศึกษา  และเงินเพิ่มอื่น  ๆ  ตั้งจายจากเงินรายได 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 64,100.00 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  พนักงานจางทั่วไปและเงินปรับปรุงคาตอบแทน

พนักงานจาง  ตั้งจายจากเงินรายได  

เงินเพิ่มตาง  ๆ  ของพนักงานจาง จํานวน 44,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง  ๆ  นอกเหนือจากคาจางของพนักงานจาง  เชน  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

และเงินเพิ่มอื่น  ๆ  ตั้งจายจากเงินรายได   

งบดําเนินงาน รวม 406,000.00 บาท

คาตอบแทน รวม 15,000.00 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานเทศบาล  ลูกจาง  และพนักงานจาง

ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ  ตั้งจายจากเงินรายได   
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คาใชสอย รวม 20,000.00 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  ๆ รวม 10,000.00 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาลงทะเบียน  

สําหรับผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม  (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา จํานวน 10,000.00 บาท

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  (วงเงินไมเกิน  5,000  บาท)

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑตาง  ๆ  ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตามปกติ  เชน  รถยนต

รถจักรยานยนต  เครื่องคอมพิวเตอร  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได

คาวัสดุ รวม 371,000.00 บาท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 230,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหลอดไฟฟา  สายไฟ  โคมไฟฟา  คัดเอาท  สายสลิงยึดเสาไฟฟา  อื่น  ๆ  ฯลฯ  

ตั้งจายจากเงินรายได  

วัสดุกอสราง จํานวน 6,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง  เชนโซเลื่อยยนต  และวัสดุอื่น  ๆ  ที่จําเปนสําหรับงานชาง  ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอรี่  ยางใน  ยางนอก  สายไมล  ไสกรองน้ํามันเครื่อง

น้ํากลั่น  ฯลฯ  สําหรับรถยนต  รถจักรยานยนต  ตั้งจายจากเงินรายได  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ  สําหรับรถยนต  รถจักรยานยนตและ  

เครื่องเลื่อยโซยนต  ตั้งจายจากเงินรายได   

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย  เชน  รองเทายางหุมสน  (รองเทาบูต)  รองเทานิรภัย  ถุงมือ  หมวก  ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได 

งบลงทุน รวม 2,782,700.00 บาท

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 2,782,700.00 บาท

คาครุภัณฑ รวม 20,000.00 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  (รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ จํานวน 20,000.00 บาท

ที่มีวงเงินเกินกวา  5,000  บาท)

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  ใหอยูในสภาพใชงานไดตามปกติ  ตั้งจายจากเงินรายได     

คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 2,762,700.00 บาท

1.  โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  ถนนเชวงดวงเดือน จํานวน 1,334,300.00 บาท

โดยกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  ไดถนนกวาง  6.00  เมตร  ยาว  345  เมตร  หนา  0.05 

เมตร  หรือไดพื้นที่ถนนรวมไมนอยกวา  2,070  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลสิชล

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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2.  โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  ถนนเจริญทรัพย จํานวน 230,000.00 บาท

โดยกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  ไดถนนกวาง  4.60-5.00  เมตร  ยาว  84  เมตร  หนา  0.05 

หรือไดพื้นที่ถนนรวมไมนอยกวา  420  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลสิชล

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3.  โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  ถนนระหวางอาคารแถวหนา จํานวน 456,600.00 บาท

กับแถวหลังหมูบานพยนตวิลเลจ

โดยกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  ไดถนนกวาง  7.00  เมตร  ยาว  120  เมตร  หนา  0.05  

เมตร  หรือไดพื้นที่ถนนรวมไมนอยกวา  840  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลสิชล

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

4.  โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  ถนนรถไฟ  ซอย  1 จํานวน 521,800.00 บาท

โดยกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  ไดถนนกวาง  6.00  เมตร  ยาว   160  เมตร  หนา  0.05

เมตร  หรือไดพื้นที่ถนนรวมไมนอยกวา  960  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลสิชล

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

5.  โครงการขยายแนวเขตประปาในเขตเทศบาล  จํานวน 220,000.00 บาท

(ถนนเขาหมูบานสะพานน้ําแดงพลาซา)

โดยการวางทอประปา  HDPE  Ø 4"  ไดความยาว  72  เมตร  และวางทอประปา  PB Ø  2" 

ไดความยาว  65  เมตร  รวมความยาวทอทั้งหมด  137  เมตร  ตามแบบแปลนของ

การประปาสวนภูมิภาคเขต  4  และแบบแปลนของเทศบาลตําบลสิชล  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานสวนสาธารณะ รวม 429,300.00 บาท

งบบุคลากร รวม 324,300.00 บาท

เงินเดือน  (ฝายประจํา) รวม 324,300.00 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 192,300.00 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  พนักงานจางทั่วไปและเงินปรับปรุงคาตอบแทน

พนักงานจาง  ตั้งจายจากเงินรายได     

เงินเพิ่มตาง  ๆ  ของพนักงานจาง จํานวน 132,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง  ๆ  นอกเหนือจากคาจางของพนักงานจาง  เชน  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

และเงินเพิ่มอื่น  ๆ  ตั้งจายจากเงินรายได   

งบดําเนินงาน รวม 105,000.00 บาท

คาตอบแทน รวม 5,000.00 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานเทศบาล  ลูกจาง  และพนักงานจาง

ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ  ตั้งจายจากเงินรายได

คาใชสอย รวม 5,000.00 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม  (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา จํานวน 5,000.00 บาท

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  (วงเงินไมเกิน  5,000  บาท)

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑตาง  ๆ  ใหอยูในสภาพที่สามารถใชงานไดตามปกติ  เชน  เครื่อง

ตัดหญา  เครื่องตัดแตงกิ่งไม  พุมไม  เครื่องเลื่อยโซยนตและอื่น  ๆ  ตั้งจายจากเงินรายได
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คาวัสดุ รวม 95,000.00 บาท

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตาง  ๆ  ไดแก  ไมกวาด  จอบ  เสียม  สายยาง  และอื่น  ๆ  

ตั้งจายจากเงินรายได 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอรี่  ยางใน  ยางนอก  สายไมล  ใสกรองน้ํามัน  น้ํากลั่น 

น้ํามัน  ฯลฯ  สําหรับรถยนต  รถจักรยานยนต  ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 25,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ  สําหรับรถยนต  รถจักรยานยนต  และ

เครื่องเลื่อยโซยนต  เครื่องตัดหญาและเครื่องตัดแตงกิ่งไม  พุมไม  ตั้งจายจากเงินรายได   

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 3,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน  ตั้งจายจากเงินรายได   

วัสดุการเกษตร จํานวน 25,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร  เชน  ยากําจัดศัตรูพืชและสัตว  ปุย  พันธุไมตาง  ๆ  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได   

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย  เชน  ถุงมือยางหรือหนัง  ผาปดปาก-ปดจมูก  รองเทายางหุมสน  (รองเทา

บูต  เสื้อกันฝนและวัสดุเครื่องแตงกายอื่น  ๆ ที่สามารถจัดหาซื้อไดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ตั้งจายจากเงินรายได 

วัสดุสํารวจ จํานวน 12,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํารวจที่จําเปนในการปฏิบัติงาน  เชน  บันไดอลูมิเนียม  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 4,618,800.00 บาท

งบบุคลากร รวม 2,303,800.00 บาท

เงินเดือน  (ฝายประจํา) รวม 2,303,800.00 บาท

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 210,900.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของลูกจางประจํา  ตั้งจายจากเงินรายได   

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,008,700.00 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  พนักงานจางทั่วไปและเงินปรับปรุงคาตอบแทน

พนักงานจาง  ตั้งจายจากเงินรายได   

เงินเพิ่มตาง  ๆ  ของพนักงานจาง จํานวน 84,200.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง  ๆ  นอกเหนือจากคาจางของพนักงานจาง  เชน  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

และเงินเพิ่มอื่น  ๆ  ตั้งจายจากเงินรายได   

งบดําเนินงาน รวม 2,070,000.00 บาท

คาตอบแทน รวม 250,000.00 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 250,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานเทศบาล  ลูกจาง  และพนักงานจาง

ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  50,000  บาท  และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

จํานวน  200,000  บาท



88

คาใชสอย รวม 610,000.00 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง  ๆ  ในการปฏิบัติงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  ๆ รวม 490,000.00 บาท

โครงการอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม จํานวน 20,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการฯ  อบรมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อเปนการสรางความตระหนักและปรับ

เปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมที่ดีใหมีจิตสํานึกในการรักและดูแลสิ่งแวดลอม  ของประชาชน นักเรียน

ในชุมชน  เพื่อใชจายเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณใน

การดําเนินการ  และคาใชจายอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการปลูกหญาแฝกตามพระราชดําริ จํานวน 20,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการปลูกหญาแฝกในพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาล  เพื่อบํารุงรักษาคุณภาพดิน

และเพื่อจายเปนคาใชจายอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาธรรมเนียมในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 450,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  100,000  บาท  

และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  350,000  บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม  (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงาน จํานวน 70,000.00 บาท

ไดตามปกติ  (วงเงินไมเกิน  5,000  บาท)

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑตาง  ๆ  เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  

ตั้งจายจากเงินรายได

คาวัสดุ รวม 1,210,000.00 บาท

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 200,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังขยะมูลฝอย  แปรง  ไมกวาด  ผงซักฟอก  น้ํายาดับกลิ่น  น้ํายากําจัดหรือปองกันยุง  

และวัสดุงานบานงานครัวอื่น  ๆ  ที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานของงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

และเพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังใสขยะมูลฝอยแทนใบเกาที่ชํารุด  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  ๕๐,๐๐๐  บาท  

และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  150,000  บาท

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง  ๆ  ที่ใชในการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดและเก็บขยะมูลฝอย  เชน  

จอบ  มีด  พรา  คราด  และวัสดุกอสรางอื่น  ๆ  ที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด  เก็บขน

และกําจัดขยะมูลฝอย  ตั้งจายจากเงินรายได  

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอรี่  ยางใน  ยางนอก  สายไมล  ไสกรองน้ํามันเครื่อง

น้ํากลั่น  และวัสดุอื่น  ๆ  สําหรับรถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย  รถจักรยานยนต  รวมทั้งคาขนสงตาง  ๆ  ที่จําเปน

ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  30,000  บาท  และตั้งจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป  จํานวน  70,000  บาท
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 800,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  คาจัดซื้อน้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิล  น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ  

สําหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย  รถจักรยานยนต  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  200,000  บาท  และตั้งจายจาก  

เงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  600,000  บาท

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน  เวชภัณฑ  สําลี  ผาพันแผล  น้ํายาตาง  ๆ  สายยาง  ลูกยาง

ที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  รวมทั้งคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือ

การแพทยที่ตองใชในการตรวจสุขภาพ  ตั้งจายจากเงินรายได  

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร  เชน  ยากําจัดศัตรูพืชและสัตว  อาหารสัตว  ยาฆาแมลงตาง  ๆ  หนากากปองกัน

แกสพิษ  คราด  มีดดายหญา  ไม  อิฐ  หิน  ทราย  สปริงเกอร  และคาวัสดุการเกษตรอื่น  ๆ  ที่จําเปนตองใชใน

การปฏิบัติงาน  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  20,000  บาท  และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน     

10,000  บาท

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย  เชน  ถุงมือยางหรือหนัง  ผาปดปาก-ปดจมูก  เสื้อกั๊กสะทอนแสง  รองเทา

ยางหุมสน  (รองเทาบูต)  เสื้อกันฝน  และวัสดุเครื่องแตงกายอื่น ๆ  ที่สามารถจัดซื้อได  ตามหนังสือกระทรวง

มหาดไทย  ที่  มท.  0307/ว 384  ลงวันที่  16  กุมภาพันธ  2536  ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน รวม 245,000.00 บาท

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 245,000.00 บาท

คาครุภัณฑ  รวม 245,000.00 บาท

ครุภัณฑงานบานงานครัว รวม 45,000.00 บาท

เครื่องตัดหญา จํานวน 45,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา  จํานวน  3  เครื่อง  เปนเครื่องตัดหญาน้ําหนัก  ไมเกิน  7.5

กิโลกรัม  ความเร็วรอบ  5,000-7,000    ความจุกระบอกสูบ  40.2  cc.  โดยจัดซื้อตามราคา

ทองตลาดเนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑไมไดกําหนดไว  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  (รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ จํานวน 200,000.00 บาท

ที่มีวงเงินเกินกวา  5,000  บาท)

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  ใหอยูในสภาพใชงานไดตามปกติ  ตั้งจายจากเงินรายได  

จํานวน  30,000  บาท  และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  170,000  บาท
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสรางความเขมแข็งของชุมชน รวม 587,000.00 บาท

งบบุคลากร รวม 461,000.00 บาท

เงินเดือน  (ฝายประจํา) รวม 461,000.00 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 280,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได        

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 145,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  พนักงานจางทั่วไปและเงินปรับปรุงคาตอบแทน

พนักงานจาง  ตั้งจายจากเงินรายได    

เงินเพิ่มตาง  ๆ  ของพนักงานจาง จํานวน 36,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง  ๆ  นอกเหนือจากคาจางของพนักงานจาง  เชน  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

และเงินเพิ่มอื่น  ๆ  ตั้งจายจากเงินรายได    

งบดําเนินงาน รวม 126,000.00 บาท

คาตอบแทน รวม 96,000.00 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง

ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได    

คาเชาบาน จํานวน 36,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได    

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 10,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหกับพนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

ตั้งจายจากเงินรายได  

คาใชสอย รวม 30,000.00 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  ๆ รวม 30,000.00 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง  ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยง  

คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาลงทะเบียน ซึ่งมีสิทธิ  เบิกไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได    

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
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งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 735,000.00 บาท

งบดําเนินงาน รวม 735,000.00 บาท

คาใชสอย รวม 735,000.00 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  ๆ รวม 735,000.00 บาท

โครงการสนับสนุนการจัดทําบัญชีครัวเรือนและแผนชุมชน จํานวน 40,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับโครงการสนับสนุนการจัดทําบัญชีครัวเรือนและแผนชุมชน  เชน  คาตอบแทนในการ  

จัดเก็บขอมูล  คาบันทึกขอมูล  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  คาวัสดุ  คาเครื่องเขียน  และอุปกรณ  

คาถายเอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  และคาใชจายอื่น  ๆ     

ที่จําเปนในการดําเนินงาน  ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการสงเสริมอาชีพชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน 20,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการฝกอบรมอาชีพตาง  ๆ  ใหแกประชาชนในเขตเทศบาล  เชน  คาใชจาย

สําหรับพิธีเปด-ปด  การฝกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาพิมพ  คาถายเอกสาร  คาเชาเครื่องเสียง  

คาของที่ระลึก  และคาเชาอุปกรณอื่น  ๆ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  และ

คาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดฝกอบรม  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน จํานวน 10,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชุมคณะกรรมการชุมชน  การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน  เชน  คาตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  คาวัสดุ  คาเครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  และคาใชจายอื่น  ๆ  ที่จําเปนในการดําเนินงาน  

ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน เจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของ จํานวน 600,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน  คณะผูบริหาร  

สมาชิกสภาเทศบาล  ผูชวยเหลืองานเทศบาล   เจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของ  เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ 

การตกแตงสถานที่ฝกอบรมคาใชจายในพิธีเปด-ปด  การฝกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณคาพิมพ

คาของที่ระลึกและเขียนประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง  ๆ   

คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาเชาที่พัก  คาจางเหมายานพาหนะ  และคาใชจายอื่น ๆ 

ที่จําเปนตองจายในการดําเนินงาน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการจางนักเรียน  นักศึกษา ทํางานในชวงปดภาคเรียน จํานวน 15,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนนักเรียน  นักศึกษา  ที่ทํางานในชวงปดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ  เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาทางสังคม  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุดที่  มท  0891.4/ว 569  ลงวันที่  14    

มกราคม  2551  ตั้งจายจากเงินรายได
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โครงการสงเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 20,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับโครงการสงเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว  เชน  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ

การตกแตงสถานที่ฝกอบรม  คาใชจายในพิธีเปด-ปด  การฝกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ  คาพิมพ

คาของที่ระลึกและเขียนประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาเครื่องเสียง

และคาเชาอุปกรณตาง  ๆ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาเชาที่พัก  คาจาง

เหมายานพาหนะ  และคาใชจายอื่น  ๆ  ที่จําเปนตองจายในการดําเนินงาน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการเพิ่มศักยภาพและสงเสริมกิจกรรม  เด็ก  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูดอยโอกาส จํานวน 30,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับโครงการเพิ่มศักยภาพและสงเสริมกิจกรรมเด็ก  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูดอยโอกาส

เชน  คาใชจายเกี่ยวกับการประชุมสภาเด็กและเยาวชน  ประชุมชมรมผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูดอยโอกาส

โดยเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่ฝกอบรม  คาใชจายในพิธีเปด-ปด  การฝกอบรม  คาวัสดุ

เครื่องเขียนและอุปกรณ  คาพิมพ  คาของที่ระลึก  และเขียนประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาใชจายในการ

ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง  ๆ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาเชาที่พัก

คาจางเหมายานพาหนะ  และคาใชจายอื่น  ๆ  ที่จําเปนตองจายในการดําเนินงาน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 217,000.00 บาท

งบบุคลากร รวม 182,000.00 บาท

เงินเดือน  (ฝายประจํา) รวม 182,000.00 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 122,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได        

เงินเพิ่มตาง  ๆ  ของพนักงาน จํานวน 60,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง  ๆ  นอกเหนือจากเงินเดือน  เชน  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ  

ตั้งจายจากเงินรายได    

งบดําเนินงาน รวม 35,000.00 บาท

คาตอบแทน รวม 15,000.00 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง

ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได    

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 10,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหกับพนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

ตั้งจายจากเงินรายได  

คาใชสอย รวม 20,000.00 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  ๆ รวม 20,000.00 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง  ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยง  

คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาลงทะเบียน ซึ่งมีสิทธิ  เบิกไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได    

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 590,000.00 บาท

งบดําเนินงาน รวม 570,000.00 บาท

คาใชสอย รวม 570,000.00 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  ๆ รวม 570,000.00 บาท

โครงการแขงกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลและกลุมเครือขาย จํานวน 200,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับโครงการจัดแขงขันกีฬาประเภทตาง  ๆ  และกรีฑาสําหรับนักเรียนระดับอนุบาล

ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลและกลุมเครือขาย  เชน  คาใชจายสําหรับพิธีเปด-ปด  

คาวัสดุในการเตรียมสนามแขงขัน  คาวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาเกียรติบัตร  คาอาหารวาง  

และเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาเชาเครื่องเสียง  คาเชาเต็นท  และคาเชาอุปกรณอื่น  ๆ  คาอุปกรณกีฬาที่ใชในการ  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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แขงขัน  คาเบี้ยเลี้ยง  เจาหนาที่  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 

คาโลหรือถวยรางวัล  เงินหรือของรางวัล  และคาใชจายอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวกับการแขงขันกีฬา  อาทิเชน  

คาขนยายอัฒจันทร  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

โครงการแขงกีฬาเด็ก  เยาวชน  และประชาชน จํานวน 120,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับโครงการจัดแขงขันกีฬาประเภทตาง  ๆ  เชน  ฟุตบอล  และกีฬาประเภทอื่น  ๆ

สําหรับเด็ก  เยาวชน  และประชาชน  เชน  คาใชจายสําหรับพิธีเปด-ปด  การแขงขัน  คาวัสดุในการเตรียม

สนามแขงขัน  คาวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาเกียรติบัตร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  

คาอาหาร  คาเชาเครื่องเสียง  คาเชาเต็นท  และคาเชาอุปกรณอื่น  ๆ  คาอุปกรณกีฬาที่ใชในการแขงขัน  

คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  คาโล

หรือถวยรางวัล  เงินหรือของรางวัล  และคาใชจายอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวกับการแขงขันกีฬา  ฯลฯ  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

โครงการสรางทีมนักกีฬาเขารวมแขงขันกับหนวยงานอื่น จํานวน 250,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับโครงการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ  แขงขันกีฬาอําเภอ กีฬาจังหวัด    

และหนวยงานอื่น เชน  คาพาหนะเดินทาง  คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  นักกีฬาหรือนักกรีฑา  โคชและผูควบคุม

คาอุปกรณการกีฬา  หรือกรีฑา  คาชุดนักกีฬารองเทา  ถุงเทา  และคาใชจายอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวกับการแขงขันกีฬา  

อาทิเชน  คาเชา  คาขนยายอัฒจันทร  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000.00 บาท

เงินอุดหนุน รวม 20,000.00 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ รวม 20,000.00 บาท

อุดหนุนอําเภอสิชลตามโครงการพัฒนากีฬาอําเภอสิชล  ประจําป  255๗ จํานวน 20,000.00 บาท

เพื่อจายสนับสนุนอําเภอสิชลตามโครงการพัฒนากีฬาอําเภอสิชล  ประจําป  255๗  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 683,000.00 บาท

งบดําเนินงาน รวม 520,000.00 บาท

คาใชสอย รวม 520,000.00 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  ๆ รวม 520,000.00 บาท

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 300,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง  เชน  คาใชจายสําหรับพิธีเปดงาน

คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเกียรติบัตร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร

คาสนับสนุนผูเขาประกวดนางนพมาศ  คามหรสพ  คาเชาเต็นท  คาเชาเครื่องเสียง  คาเชาเวที  คาเชาอุปกรณ

ตาง  ๆ  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และคาใชจายอื่นซึ่งจําเปนตองจายในการจัดงานนี้  ฯลฯ  

ตั้งจายจากเงินรายได



๙๕

โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปใหม จํานวน 10,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับโครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปใหม  เชน  คาใชจายสําหรับพิธีเปดงาน  

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาเชาเครื่องเสียง  คาเชาเต็นท  และคาเชาอุปกรณอื่น  ๆ  คามหรสพ

และคาใชจายอื่นซึ่งจําเปนตองจายเกี่ยวกับการจัดงานครั้งนี้  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จํานวน 200,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต  เชน  คาใชจายสําหรับพิธีเปดงาน  คาวัสดุ

เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาเชาเต็นท  คาเชา

เครื่องเขียน  คาเชาเวที  คาของขวัญ  คามหรสพ  คาตอบแทนการปฏิบัติงาน  คาตกแตงรถขบวนแห

คาเครื่องไทยธรรม  คารถรับ-สงพระ  และคาใชจายอื่นซึ่งจําเปนตองจายในการจัดงานนี้  ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 10,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับโครงการวันสําคัญทางศาสนา  เชน  คาตกแตงสถานที่  คาอาหารและเครื่องดื่ม

สําหรับแขกผูมีเกียรติและผูที่มารวมงาน  คาดอกไม  ธูปเทียน  คาเทียนพรรษา  คาเชาเต็นท  คาเชาเครื่องเสียง

คาเชาเกาอี้  คาเชาเวที  ฯลฯ  และคาใชจายอื่น  ๆ  ที่มีลักษณะคลายคลึงกันและจําเปนตองจายเพื่อจัดงาน

วันสําคัญทางศาสนาตาง  ๆ  เชน  วันวิสาขบูชา  วันมาฆบูชา  วันอาสาฬหบูชา  และวันเขาพรรษา  เปนตน

ตั้งจายจากเงินรายได

งบเงินอุดหนุน รวม 163,000.00 บาท

เงินอุดหนุน รวม 163,000.00 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ รวม 33,000.00 บาท

 -  อุดหนุนอําเภอสิชลตามโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ จํานวน 3,000.00 บาท

เพื่อจายสนับสนุนอําเภอสิชลในการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ  ตั้งจายจากเงินรายได    

 - อุดหนุนอําเภอสิชลตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณี  "แหหฺมรับเดือนสิบ" จํานวน 10,000.00 บาท

เพื่อจายสนับสนุนอําเภอสิชลในการจัดงานสืบสานประเพณี  "แหหฺมรับเดือนสิบ"  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

 -  อุดหนุนอําเภอสิชลตามโครงการจัดงานประเพณีชักพระอําเภอสิชล ประจําป  255๗ จํานวน 20,000.00 บาท

เพื่อจายสนับสนุนอําเภอสิชลในการจัดงานประเพณีชักพระอําเภอสิชล  ประจําป  255๗ ตั้งจายจากเงินรายได    

อุดหนุนองคกรการกุศล รวม 130,000.00 บาท

  -  อุดหนุนวัดประทุมทายการาม จํานวน 55,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนวัดประทุมทายการามในการสงขบวนแหเรือพระเขารวมงานประเพณีชักพระอําเภอ

สิชล  ประจําป  2556   ตั้งจายจากเงินรายได
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  -  อุดหนุนวัดวิเวกรัตนธัชมุณี จํานวน 55,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนวัดวิเวกรัตนธัชมุณี  ในการสงขบวนแหเรือพระเขารวมงานประเพณีชักพระอําเภอ

สิชล  ประจําป  2556  ตั้งจายจากเงินรายได

  -  อุดหนุนมัสยิดกูวาลา จํานวน 20,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับมัสยิดกูวาลา  ในการจัดกิจกรรมสงเสริมศาสนา  งานประเพณีวันฮารีรายอ

ตั้งจายจากเงินรายได



๙๗

งานโรงฆาสัตว รวม 127,000.00 บาท

งบดําเนินงาน รวม 77,000.00 บาท

คาใชสอย รวม 50,000.00 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม  (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา จํานวน 50,000.00 บาท

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  วงเงินไมเกิน  5,000  บาท)

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑและวัสดุอุปกรณที่ใชสําหรับโรงฆาสัตวใหอยูในสภาพที่สามารถ

ใชงานไดตามปกติ  ตั้งจายจากเงินรายได

คาวัสดุ รวม 12,000.00 บาท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 2,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ  หลอดไฟฟา  สายไฟ  โคมไฟฟา  คัทเอาส  สายสลึงยึดเสาไฟฟา  ฯลฯ  สําหรับใชใน

งานโรงฆาสัตว  ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ  น้ํามันเชื้อเพลิง  แกส  ฟน  และวัสดุเชื้อเพลิงอื่น  ๆ  ที่ใชในงานโรงฆาสัตว  ตั้งจายจาก

เงินรายได

คาสาธารณูปโภค รวม 15,000.00 บาท

คาไฟฟา  (โรงฆาสัตว) จํานวน 5,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาของอาคารโรงฆาสัตวเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได    

คาน้ําประปา  (โรงฆาสัตว) จํานวน 10,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาโรงฆาสัตวเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน รวม 50,000.00 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  (รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ จํานวน 50,000.00 บาท

ที่มีวงเงินเกินกวา  5,000  บาท)

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตลอดจนวัสดุอุปกรณที่ใชสําหรับโรงฆาสัตวใหอยูในสภาพ

ที่ใชงานไดตามปกติ  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  20,000  บาท  และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จํานวน  30,000  บาท

แผนงานการพาณิชย



รายจาย รวม 1,760,500.00 บาท

งบกลาง รวม 1,760,500.00 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 357,500.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรารอยละ  10  ของคาจางพนักงานจาง

เทศบาลจะตองจายใหแกลูกจางตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  2533  และตาม

หนังสือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่  นศ  0030/ว 227  ลงวันที่

14  มกราคม  2546  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง  หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง  ขอ  33  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  217,300  บาท  

และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  140,200  บาท

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 210,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูปวยเอดส  จํานวน  35  คน  ๆ  ละ  500  บาท/เดือน

รวม  12  เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  84,000  บาท  และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

จํานวน  126,000  บาท

สํารองจาย จํานวน 200,000.00 บาท

เพื่อจายในกรณีจําเปนตามความเหมาะสม  ซึ่งไมสามารถคาดการณไวลวงหนา  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2541

ตั้งจายจากเงินรายได  

รายจายตามขอผูกพัน รวม 516,000.00 บาท

  -  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 20,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  โดยยึดหลักการประชาชนออม  1  สวน  องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นสมทบ  1  สวน  และรัฐบาล  1  สวน  ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่  นศ  0037.3/ว 3062  ลงวันที่  10  กันยายน  2553  ตั้งจายจากเงินรายได

  -  เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จํานวน 213,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่สถาบันการศึกษากําหนด

คาหนังสือและอุปกรณการศึกษา  สําหรับผูที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและปริญญาโท  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 2428  ลงวันที่ 

29  กรฎาคม  2552  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว  1829  ลงวันที่

15  กันยายน  2552  ตั้งจายจากเงินรายได  

๙๘



  -  คาใชจายในการจัดจราจร จํานวน 100,000.00 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการจราจร  เชน  การทาสีตีเสนแผงกั้นจราจร  จัดทําปายสัญญาณ

ไฟจราจร  หรืออุปกรณที่ใชในการควบคุมการสัญจร  และอื่น  ๆ  ที่มีลักษณะดังกลาว

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก  ที่  มท  0313.4/ว 3203  ลงวันที่  4  ตุลาคม  2539

ตั้งจายจากเงินรายไดประเภทคาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก  จํานวน  30,000  บาท

และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  70,000  บาท

  -  คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 43,000.00 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  ตั้งจายตามหนังสือกระทรวง

มหาดไทย  ที่  มท  0313.4/ว  3889  ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2538  ซึ่งใหเทศบาลตั้ง

งบประมาณรายจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยเปนรายป  ในอัตรารอยละ

เศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริงในปที่ลวงมาแลว  (ไมรวมเงินกู  เงินจายขาดเงินสะสม  และเงิน

อุดหนุนทุกประเภท)  แตทั้งนี้ไมเกินหาแสนบาท  เงินรับจริงของเทศบาล  ปงบประมาณ  2555  

 มีจํานวน  25,725,608.91  บาท  คํานวณแลวตองจายเปนเงิน  43,000  บาท  ตั้งจายจาก

เงินรายได

  -  โครงการจายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น จํานวน 140,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น  เทศบาลตําบลสิชล  ตาม

หนังสือสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอ  ที่  นศ  0037.27/592   ลงวันที่  25

สิงหาคม  2552  ตั้งจายจากเงินรายได  

บําเหน็จ/บํานาญ รวม 477,000.00 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  (กบท.) จํานวน 477,000.00 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมาย  โดย

คํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ  2  ของประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจายทั่วไป

ทุกหมวด  โดยไมรวมรายไดจากพันธบัตร  เงินกู  เงินที่มีผูอุทิศให  และเงินอุดหนุนตาม

กระทรวงฉบับที่  3  (พ.ศ.  2515)  ออกตามความใน  พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญของขาราชการ

สวนทองถิ่น  พ.ศ.  2500 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถิ่นดวนมาก  ที่  มท  0808.5/ว 41  ลงวันที่ 13  กันยายน  2553  ตั้งจาย  

จากเงินอุดหนุนทั่วไป
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